E
M
S
J
I
L
I
ROZŠÍŘ

ON

K
N
Á
R
T
S
OVO U

JEŠTĚ VÍCE
KULTURY NYNÍ
ONLINE

WWW.ZURNALMAG.CZ

U

OBSAH

4–5

ŽURNÁL

Slovo redaktora

AKCE MĚSÍCE

Predator Challenge | Regionální infocentrum Plzeňského
kraje a Bavorska | Skupova Plzeň | Léto v Plzeňském Prazdroji
MĚŠŤANSKÁ BESEDA

TIPY NA KONCERTY

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

16–17

KLUBOVÁ SCÉNA

Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

18–19

DIVADLO

Akce měsíce | Divadelní tipy | Dozvěděli jsme se…

20–25

GALERIE

Přehled výstav | Dozvěděli jsme se…

26–27

KAM ZA KULTUROU

Akce měsíce | Kulturní tipy

28–35

KINO

Film měsíce | Filmové premiéry

36–39

RESTAURACE

To nejlepší z restaurací | Dozvěděli jsme se…
Přehled restaurací

40–41

PROGRAM

Divadlo, galerie, muzea, instituce, akce, kino, koncerty, kluby

42–50

6–15

Začala jsem
kvůli sobě,
teď běhám
i pro ostatní
S mobilní aplikací
pomáháte
každým pohybem. Ať už s telefonem
běháte, jezdíte na kole nebo chodíte
na procházky, každá aktivita znamená
body pro vámi vybraný projekt, který
Nadace ČEZ finančně podpoří.
zdarma.
Stáhněte si aplikaci
www.pomahejpohybem.cz

EPP_NadaceCEZ_128x83_(CS6).indd 1

22.3.2016 11:41:07

SLOVO REDAKTORKY

Vážení a milí
čtenáři Žurnálu,

NÁKLAD
10 000 ks
Ev. číslo – MK ČR E 17183

rok už opět dokvapil do jednoho ze dvou kulturou
nejnabitějších měsíců. Kdo by chtěl z červnové
nabídky stihnout všechno, je skutečně bez šance.
Leda by jezdil od akce k akci a z každé ochutnal
nanejvýš po čtvrthodině. Pečlivý výběr tedy bude
opět nutností.
Určitě si nenechte ujít bojový tanec haka, jímž zastrašují své soupeře nejen novozélandští domorodci, ale i zdejší
ragbisté. Předvedou ho na nádvoří pivovaru. Pokud máte rádi knížky Roberta Fulghuma, pak si udělejte čas i na červnové Listování: Robert Fulghum totiž bude
osobně jeho hostem! Pro tatínky a kluky všeho věku zase přichystala Techmanie den s nejmodernějšími stavebnicemi Lego, z nichž se staví roboti. A když už
jsme u té moderní techniky: DEPO2015 zve na DronFest. Komu je bližší taneční
umění než technika, toho zas určitě nadchne nabídka Tance Praha. Romantici se
jistě vypraví na zámek Červené Poříčí, kde se uskuteční Vítání léta se spisovateli
a literaturou, nebo na zámek Křimice, kde bude ochotnický soubor Jezírko slavit
své sté narozeniny. Proto i jeho letošní Divadlo na zámku bude slavnostnější než
v uplynulých ročnících.
Na své si v červnu přijdou i milovníci fotografie: Západočeské muzeum připravilo
výstavu fotografií Jadrana Šetlíka. Nebo je snad libo akce velké a velkolepé? Pak
tu pro vás červen má tradiční Mezinárodní folklorní festival či Historický víkend,
na který letos dorazí i Karel IV. v úctyhodné velikosti. Kromě toho má červen v nabídce i jednu akci, která tu dosud nebyla: zážitkové kino. V lochotínském amfiteátru se bude promítat muzikál Mamma Mia!, který obohatí živá taneční vystoupení,
show a další zážitky.
Pokud z téhle bohaté červnové kulturní nabídky zvládnete absolvovat alespoň
část, pak budete určitě potřebovat dovolenou, abyste si odpočinuli a všechny zážitky vstřebali. Ale to už bude červenec, čas dovolených, takže vlastně proč ne?
Nuda není trendy a in a kdo nemá zajímavé zážitky, nemá si s přáteli o čem povídat. I když Jan Neruda tvrdil, že hlavní částí debat mezi lidmi je pomlouvání těch,
kdo právě nejsou přítomni. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, říkal,
nevědělo by brzy, o čem si má povídat. A tak se dá také říct, že bohatství rozmanitých zážitků, o něž se chceme podělit, je prevencí proti pomluvám a drbům. Možná, že někdo bude někde vyprávět, v čem jste přišli na průvod strašidel, s kým jste
byli v zážitkovém kině nebo co jste říkali na DronFestu. Ale není to jedno? Nebylo
důležitější, že jste tam byli a že jste si to užili? Protože zážitky, dojmy a vzpomínky
jsou to jediné, co vám doopravdy nikdo nevezme, ba ani exekutor nebo daňový
úředník.
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VSTUPNÉ

100 KČ V PŘEDPRODEJI, 150 KČ NA MÍSTĚ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NÁM. REPUBLIKY 41, PLZEŇ A VE VINOTÉCE
BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC, WWW.PLZENSKAVSTUPENKA.CZ
DOPRAVA Z PLZNĚ KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU
OD 14 DO 22 HODIN, A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ, SE ZASTÁVKOU SVĚTOVAR (PLZEŇ, SLOVANY).
PARTNEŘI:

AKCE MĚSÍCE

Predator Challenge

25 a 26/06

NC Borská pole

Predator Challenge

Počet závodníků v roce 2015: 230
Závod dokončilo:
21
Počet překážek v roce 2016:
Nové překážky:
Délka tratě:

8
3
97 m

Stavba tratě bude trvat:
7 dní
Na stavbu tratě bude spotřebováno:
12 tun železa
8 kubíků dřeva
480 m provazů
Price money pro výherce:

Pokořit vlastní limity, otestovat odvahu i vůli a odhodlání. To slibuje extrémní závod Predator Challenge, který se po roce opět vrací do Plzně. O víkendu
25. a 26. června vyroste před Nákupním centrem Borská pole jedinečná trať z dílny tvůrců legendárního
Predator Race. Loňský premiérový ročník nalákal na Borská pole stovky odvážlivců.
„Úspěch prvního ročníku byl ohromný. I když se jedná
o skutečně extrémní závod, ukázalo se, že milovníky adrenalinu to táhne. Na trať se vydaly stovky nadšenců a právě
úspěch premiérového ročníku je důvodem, proč jsme se
rozhodli jít do toho znovu. Ačkoliv se jedná o organizačně
a samozřejmě i finančně velmi náročnou záležitost, chceme to lidem opět dopřát. V rámci republiky je to opravdu jedinečná záležitost,“ říká k novému ročníku manažer
NCBP Jan Lisý.

„Predator Challenge zpět v Plzni!
Extrémní výzva pro skutečné borce.“

30 000 Kč

1. místo ženy – 10 000 Kč
2. místo ženy – 4 000 Kč
3. místo ženy – 1 000 Kč
1. místo muži – 10 000 Kč
2. místo muži – 4 000 Kč
3. místo muži – 1 000 Kč
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To, že Predator Challenge je mimořádnou výzvou, je jasné
už ze samotné koncepce trati. Závodníci musí v časovém
limitu zdolat stometrový úsek, který je protkán důmyslnými a velmi náročnými překážkami. Nechybí lanové prvky, překážky ze dřeva, ze železa, nahnuté plošiny a další
extrémní vychytávky. Lahůdkou je takzvaná megavlna,
tedy tradiční překážka Predator Race. „Jde samozřejmě
o extrémně náročný závod. Unikátní je ale také v tom, že
nerozhoduje výhradně jen síla. I když každá překážka má
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

svá pravidla, závodníci musí v mnoha ohledech zapojit
i fantazii a invenci, mohou zvolit různé způsoby zdolání. Mnohdy tak může nápad překonat sílu,“ říká Jiří Pěč
z produkce závodu.
Ačkoliv závod slibuje velké klání, rozhodně není určený
jen pro profesionální sportovce. Na trať si může troufnout každý průměrně trénovaný člověk, který se nebojí
fyzické zátěže a má chuť otestovat své limity a hranice.
Závod je otevřený jak pro muže, tak pro ženy.

Registrovat se zájemci mohou již teď,
na stránkách www.iborskapole.cz.

bude ani zázemí pro diváky, kde si budou moct dopřát
oddych od vypjatých okamžiků na trati a osvěžit se.
„Po loňských zkušenostech věříme, že i tentokrát si
Predator Challenge najde své fanoušky nejen z řad
závodníků, ale i diváků. Ze široké škály akcí, které se
na ploše před Nákupním centrem Borská pole tradičně
v průběhu roku odehrávají, se právě tento závod stal
okamžitě hitem. Už nyní máme informace, že přihlášeny jsou stovky závodníků. Osobně si tak myslím, že se
zde rodí nová tradice těchto v republice unikátních závodů a v budoucnu se startovní listina ještě rozroste,“
uzavírá Jan Lisý.

Každý milovník sportovních výkonů i adrenalinu zná
ten pocit z překonání sám sebe. I to je cílem obdobných
závodů. Tentokrát ovšem nebudou chybět ani velmi lákavé price money a spousta dalších cen.
Loňský Predator Challenge nalákal na Borská pole kromě stovek závodníků i úctyhodný počet diváků. „Závod
je divácky velmi atraktivní. Lidé znají podobné závody
z televize, vidět to na vlastní oči je samozřejmě úplně
jiný zážitek,“ říká Jiří Pěč.
Predator Challenge bude také v letošním roce rozdělený do dvou dnů. První den, sobota, bude ve znamení
kvalifikace. Ta bude jako obvykle sítem pro nedělní finále. Nabídne polovinu z celkového množství překážek.
Na finálovou plnou trať se tak dostane výběr až těch
nejlepších.
Pro diváky podél trati vyrostou po obou stranách tribuny, ze kterých budou mít parádní výhled přímo na urputná a mnohdy velmi dramatická klání. Chybět nečerven 2016 | www.zurnalmag.cz
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Plzeň, náměstí Republiky 131/17

Regionální infocentrum
Plzeňského kraje
a Bavorska
Kde v Plzeňském kraji najdete například vyhlídková místa či zajímavé památky? Kam vyrazit s dětmi na víkend? Kudy vedou v našem
regionu cyklostezky? Kde se v Bavorsku dobře
najíst a pobavit? Kam si vyšlápnout na túru
do kopců? Na tyto a mnoho dalších otázek
najdete odpověď v Regionálním infocentru
Plzeňského kraje a Bavorska, které nově funguje na náměstí Republiky v Plzni vedle Domu
knihy.
Na setkání se těšíme každý všední den od 9:00
do 18:00 hodin.
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Regionální infocentrum Plzeňského kraje a Bavorska

Kancelář infocentra slouží k prezentaci Plzeňského kraje a Bavorska, a to nejen pro návštěvníky z Plzeňského kraje, ale i pro
turisty z celé České republiky a také ze zahraničí. Čeká vás tu
pestrá nabídka letáků, brožur, propagačních materiálů, map,
cyklomap a nejrůznějších průvodců se zaměřením na celý region nebo jednotlivé lokality či obce. Zdarma tu také můžete
využít tablet s internetovým připojením a vyhledat si sami například tip na výlet po okolí nebo aktuální kulturní akci.
Nejbližším partnerem Plzeňského kraje na druhé straně hranice je Bavorsko, proto ve společném centru zájemci dostanou
informace o kulturním, sportovním, turistickém i gastronomickém vyžití u našich sousedů v Bavorsku.

„Kam v Plzeňském kraji a v Bavorsku?
Poradí v infocentru.“
Regionální infocentrum Plzeňského kraje a Bavorska najdete
na náměstí Republiky v Plzni vedle Domu knihy u pasáže NAVA
(zastávka tramvají č. 1 a 2). Přijďte načerpat inspiraci na prázdninové dny, dozvědět se něco o kraji, ve kterém žijete, nebo si
nechat poradit tip na výlet do Bavorska.
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

REGIONÁLNÍ INFOCENTRUM
PLZEŇSKÉHO KRAJE A BAVORSKA

Informace o Plzeňském kraji a Bavorsku
Mapy, cyklomapy, brožury
Akce a tipy na výlety

Náměstí Republiky 131/17

AKCE MĚSÍCE

Skupova Plzeň – loutky v divadle i u vody

Skupovu Plzeň zahájí ve středu 8. června
netradičně opera, a to přímo Mozartova
Kouzelná flétna v podání dvou uskupení
z Německa Thalias Kompagnons & ensemble KONTRASTE. „Jde samozřejmě o originální loutkovou verzi Kouzelné flétny.
Vizuální roli tu převezmou loutky, ale samozřejmě nebude chybět symfonický orchestr
a skvělý operní pěvec, který zvládne všechny
party. Inscenaci však dominuje hlavně vynikající humor, který přechází v salvy smíchu ze
strany publika,“ dodal Jakub Hora.

08–12/06

Skupova Plzeň – loutky
v divadle i u vody
Pohádky, komedie, loutkářské kejkle, řezbářské dílny, ale i opera, groteska, filmy,
akrobacie, nový cirkus či pantomima, to vše
čeká na návštěvníky letošního, už dvaatřicátého ročníku festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň 2016. Nejstarší česká profesionální divadelní přehlídka
otevře své brány již 8. června, a to rovnou
loutkářským zpracováním Mozartovy Kouzelné flétny. Loutky obsadí od 8. do 12. června řadu míst v Plzni. Kromě Divadla Alfa, kde
je tradiční centrum festivalu, se bude hrát
loutkové divadlo v DEPO2015, prostorách
Moving Station, Papírně či Muzeu loutek,
divadelní scéna a letní kino vyroste na Náplavce Radbuzy v centru Plzně.
Páteří programu je soutěž českých profesionálních divadel, která nabídne to nejlepší,
co se v posledních letech na domácí půdě
urodilo. „Návštěvníci uvidí vrcholy české
loutkářské a alternativní scény uplynulých
dvou let. Mimo jiné, Hradecké kultovní Divadlo DRAK na Skupovce uvede festivalovou
premiéru kouzelné hudební pohádky O bílé
lani, Cirk La Putyka představí únorovou novinku Biograf s vynikajícím Jiřím Kohoutem
v titulní roli. Domácí Alfa představí loňskou
detektivku Spadla klec, pražské Divadlo
Minor přiveze pohádkový příběh pro děti
i rodiče Mami, už tam budem? a další,“ uvedl
ředitel festivalu Jakub Hora.
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Od pátečního večera otevře festival také inspirativní část. Na Náplavku se mohou lidé
od pátečního večera až do nedělního odpoledne vypravit na večerní loutkové představení Tři mušketýři nebo cirkusovou Plovárnu,
projekce animovaných filmových novinek v letním kině či na odpolední loutkové pohádky a loutkářské dílny pro rodiče s dětmi.
Muzeum loutek nabídne o víkendu pohádky domácích souborů
Divadlo V Boudě a Střípek. Zahrada Divadla Alfa zase nabídne
hudebním fanouškům večerní koncerty plzeňských skupin, například divadelní party Burlesque.
Vstupenky lze zakoupit od 25. 4. v předprodeji Plzeňská vstupenka. Na www.skupovaplzen.cz naleznete celý program festivalu.

VÝBĚR Z PROGRAMU
08/06 / 19:00

Divadlo Alfa

Thalias Kompagnons:
Kouzelná flétna
Unikátní verze Mozartovy opery v podání norimberských mistrů loutkářů a symfonického orchestru. Dva
loutkoherci inscenují půvabné Mozartovo dílo ve světě loutkové
imaginace naživo i na projekčním plátně ve tvaru barokní opery.
Ve hře jim skvěle sekunduje vynikající operní pěvec, který zvládá mužské i ženské party a vlastně všechny pěvecké i pohybové
party. Inscenace na pomezí opery, loutkového divadla a grotesky objela takřka celý svět a nyní je uvedena poprvé v České republice. I zde slibuje kouzelný hudební a výtvarný zážitek, a jak
je tomu u loutkového divadla zvykem, i chytrý humor a salvy
smíchu, které osvěží každého milovníka nejen divadelních žánrů.
Vhodné pro děti i dospělé.

10/06
20:30

Náplavka

Tři mušketýři

Úspěšná maňásková komedie Divadla Alfa na motivy klasické
grotesky oslaví letos deset let. Za tu dobu vyrazila z Plzně a obječerven 2016 | www.zurnalmag.cz

Skupova Plzeň – loutky v divadle i u vody

la nejdřív celé Čechy, a pak i celý svět. Na své výročí se
vrací do Plzně při představení pod širým nebem na břehu Radbuzy.

10/06 / 21:30
11/06 / 14:00 a 19:00

Moving Station

Cirk La Putyka:
Biograf
Letošní vynikající počin z produkce Cirk La Putyka.
Divadlo se promění ve starý Biograf, kam herec – starý promítač zve kromě diváků i své oblíbené filmové
hrdiny. V kouzelném kině vystupují postavy z plátna
na jeviště a herci i diváci se jako zázrakem ocitají zase
na plátně filmovém. V režii Marka Zákosteleckého
vzniklo unikátní trikové představení, kde roli uvaděčky, promítače, šatnářky, King Konga, Mumie, Dr. Frankensteina a dalších hrdinů stříbrného plátna vytvořil
jediný herec Jiří Kohout. Divák však těžko pozná, kde
je hranice mezi světem filmu a realitou, zvlášť když
se někteří šťastlivci v jediném okamžiku přenesou
z hlediště rovnou na filmový pás a plátno. Vhodné pro
děti i dospělé.

11/06 / 17:00

Náplavka

Perníková
chaloupka
Netradiční, ale zato velmi vtipné a půvabné zpracování klasické pohádky v podání
Studia Damúza. V pohádce o tom, že i ten nejsladší
perníček může někdy zhořknout v puse, se představí
vynikající herečka Mirka Bělohlávková.

12/06

10:00

Moving Station

Pejprbój

Mim Radim Vizváry, jeden
ze žáků Borise Hybnera,
představuje příběh obyčejného kluka, který zažívá
neobvyklá dobrodružství v papírovém světě. V půvabném interaktivním představení pro malé diváky,
na pomezí loutkového divadla a pantomimy, je papírové asi úplně všechno, rytíř, příšera, kůň a dokonce
i papírové sny.
červen 2016 | www.zurnalmag.cz
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Léto v Plzeňském Prazdroji

LÉTO
V PLZEŇSKÉM
PRAZDROJI
I letos bude přes léto v pivovaru, Pivovarském muzeu a Plzeňském historickém podzemí
pěkně živo. K vidění tu budou
výstavy nebo bojový tanec novozélandských ragbistů, a k poslouchání samozřejmě muzika.
A to ještě není všechno!

02/06–18/09 Pivovarské muzeum v Plzni

Kabinet kuriozit
Pivovarské muzeum zve po celé léto na výstavu prací
českého malíře, sochaře a ilustrátora Dalibora Nesnídala. Jde o obrazy, které jsou určené pro připravovanou
stálou expozici na zámku ve Štědré. Tam budou k vidění od letošního září, a tak je tahle výstava vlastně jejich
předpremiérou. Kuriozity a anomálie fascinovaly, děsily
a přitahovaly lidi odnepaměti, skutečný boom zájmu
o ně přišel na počátku 20. století. A právě tahle atmosféra dýchá z děl Dalibora Nesnídala. Je libo poznat
mechanického zoborožce, homunkula, lebku ptáka
noha, šamanova medvídka nebo mořskou pannu? Račte vstoupit, dámy, páni, v tato místa bez váhání! Dalibor
Nesnídal původně vystudoval umělecké kovářství, později se věnoval rytí skla a tvorbě ze skla. Rád kombinuje
sklo, kov, dřevo a další přírodní materiály. Maluje obrazy,
mapy, ilustruje knihy a časopisy.

16/06–31/12 Plzeňské historické podzemí

V kameni, sádře a pod zemí
Sestupte do Plzeňského historického podzemí, projděte se labyrintem sklepů, chodeb a studní a prohlédněte
si výstavu, která představuje průřez pracemi studentů
sochařského oboru Střední uměleckoprůmyslové školy
Zámeček. Sochy z kamene a jejich předlohy ze sádry
bude možné vidět až do konce roku.

22/06 / 16:30 Nádvoří Plzeňského Prazdroje

Tanec HAKA
Jeden z nejlepších ragbyových týmů světa, New Zealand
Ambassador´s XV, přijede již podruhé do Plzně a nesmí
samozřejmě minout plzeňský pivovar. Kromě prohlídky,
která ragbisty zavede do míst, kde vznikla světoznámá
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pivní legenda, plánují také zatančit svůj tradiční maorský tanec haka, který domorodí bojovníci tančili svým
protivníkům před bitvou. Nyní jej tančí novozélandští
ragbisté svým soupeřům a fascinovaným divákům. Využijte jedinečnou příležitost vidět tanec haka na vlastní
oči! Novozélandští ragbisté jej poprvé tančili asi v roce
1905. Dalších sto let tým All Blacks vždy předváděl tanec
Ka Mate. V roce 2005 před zápasem proti Jihoafrické republice poprvé předvedl tanec nový, Kapa O Pango.

od 07/07 / 19:00 Nádvoří Plzeňského Prazdroje

Léto v Prazdroji 2016
Každý prázdninový čtvrtek bude jako každoročně v pivovaru vyhrazen koncertům s pořádným pivem a dobrým občerstvením. Letos sem můžete vyrazit na kapely,
jako je Extraband Revival, ILL Fish, Burma Jones, Bára
Zemanová & Band, Buster Nixon, Čankišou, Hibaj, Znouzecnost nebo Michal Šindelář. Poslední červencový
pátek se v pivovaru zastaví čtvrtý ročník Czech Ukulele
Festivalu, na němž se sejdou stovky hráčů na ukulele
z celého světa. Organizátoři slibují účast skutečných
hvězd tohoto malého nástroje: Jamese Hilla, Taimane
Gardner, Andyho Eastwooda, skvělé baviče Ukuleleboboys nebo z domácích René Součka či Marcelu Brožovou, Hru na ukulele si pod jejich vedením budou moci
zkusit i diváci.
Ve středu 17. srpna bude znám nový vítěz soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. Na nádvoří pivovaru to
oslaví koncert skupiny X-Cover. 27. srpna se pak na nádvoří pivovaru sjedou historické automobily na Foxinterier Rallye 2016.
Více informací o Létě v Prazdroji a dalších akcích pořádaných Plzeňským Prazdrojem najdete
na www.prazdrojvisit.cz .
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

Provozujte vlastní
fitness pro ˇzeny v Plzni!

Vyzkoušený vydělávající koncept

Velmi nízká investice

Poslední volné město v ČR
Více informací na
www.contours.cz

Tel.:

775 560 560

AKCE MĚSÍCE

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Kino Beseda si pro všechny své příznivce a filmové fanoušky připravilo
na konec promítací sezóny skutečnou lahůdku – po celý červen bude
Kino Beseda promítat všechny filmy pouze za 69 korun!
Těšit se můžete na 14 snímků, přičemž projekce se speciální cenou
odstartuje 1. června Lída Baarová. Zaručeně vás pobaví francouzská luxusní komedie Co jsme komu udělali? (8. 6.), filmová prvotina
Vojty Kotka Padesátka (2. 6.) či černočerné Divoké historky (16. 6.).
Rozhodně byste si neměli nechat ujít projekce cenami ověnčeného
Grandhotelu Budapešť (6. 6.), Dánské dívky (9. 6.) s famózním Eddiem Redmaynem nebo dvojici dokonalých filmů oscarového režiséra Paola Sorrentina Mládí (20. 6.) a Velká nádhera (22. 6.).

„Červnový dojezd v Kině Beseda.“
Na své si přijdou i milovníci českých filmů. 23. června promítáme hned dva české snímky – Já, Olga Hepnarová a Zkáza krásou – a o čtyři dny později Domácí péči. Nenechte si v červnu
ujít výjimečné filmy za výjimečnou cenu.
Pouze jeden jediný den bude v kinech možné zhlédnout přímý přenos koncertu fenomenálního houslisty
André Rieu. Pokud jste si zamilovali umění Krále valčíků, jak se Andrému přezdívá, rozhodně si nenechte
24. července v Kině Beseda ujít přímý přenos letošního koncertu z Maastrichtu.

24/07 / 20:00

S Petrem Nárožným
do Paříže
Petr Nárožný vás
zaručeně rozesměje
v hlavní roli komedie V Paříži bych tě
nečekala, tatínku.
Coby sympatický venkovan vyrazí do Paříže překvapit svou dceru. A překvapení
to je! Petr Nárožný je daňový výběrčí v malém francouzském městečku. Herečka Jana Malá, nebo v alternaci Týna
Průchová, je jeho dcera, která se za kariérou vydala do Paříže a pracuje údajně v pojišťovně. Jenže když se za ní starostlivý otec vydá, kariéru pojišťovačky v dceřině činnosti
rozhodně nespatřuje. Naopak. Dívka se pohybuje v rizikovém prostředí vysokých společenských kruhů. A aniž by
se Nárožný stačil v situaci zorientovat, ocitá se ve světě
vrcholné politiky a obchodu i on sám. Tak začíná komedie
V Paříži bych tě nečekala, tatínku, kterou v červenci přiveze na zahradu Měšťanské besedy Agentura Harlekýn.
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19/07
19:30

Legendární Tony
Trischka

Přední česká kapela Druhá tráva slaví čtvrt století
na scéně. Těšit se můžete na excelentní výkony
nejsilnější sestavy Druhé trávy, ale i na dva famózní
hosty – jednoho z největších světových banjistů Tonyho Trischku a zpěvačku Kateřinu Garcíu.

02/08
19:30

Večer plný šansonů

03/08
20:00

Zahrada s.r.o.

Radka Fišarová představí na zahradě
Měšťanské besedy komorně laděný program, který
je věnovaný převážně francouzskému šansonu. Zazní slavné písně z repertoáru šansoniérky Edith Piaf,
ale i několik melodií z francouzských filmů.

Miloš Knor, Iva Pazderková a Richard
Nedvěd – tahle parta o vás bude 3. srpna pečovat
na zahradě Měšťanské besedy, kde Komici s. r. o.
spustí svoji kanonádu vtipů a gagů. Nenechte si ujít
nejlepší stand-up comedy v republice.
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

MĚŠŤANSKÁ BESEDA

06/07 / 19:00

Swingujte po siréně
Přijďte si ve středu 6. července
užít krásnou hudbu, elegantní
i divočejší tance a samozřejmě
stylové oblečení. Swingové
dovádění bude mít tentokrát punc „mezinárodna“ –
plzeňský orchestr Pilsner Jazz Band si totiž na pomoc
přizval skvělý Melngailskolas Big Band z Lotyšska.
Navíc od 18 hodin se majitelé vstupenek na večerní
koncert mohou zdarma zúčastnit kurzu swingového
tančení s Lenkou Sekaninovou!

08 a 09/08 / 21:00

Shakespearovský
speciál
Montekové, Kapuleti a Kašpaři!
Prožijte nejslavnější milostný
příběh v jedinečné úpravě pro osm postav. Rozpálené
ulice krásné Verony, dva znepřátelené rody a mladá láska,
a vše speciálně upravené pro zahradu Měšťanské besedy.

21/08 / 20:00

Utopí se Ondřej
Vetchý potřetí?
V komedii Velká zebra aneb
Jak že se to jmenujete? řeší
Ondřej Vetchý krize ve vztahu dost netradičním způsobem – finguje svou smrt. Už dvakrát předstíral, že
se utopil, a nyní se chystá „utopit“ potřetí… Zda mu to
vyjde, zjistíte 21. srpna na zahradě Měšťanské besedy.

14/09 / 19:30

výběr z programu
25. 8.

26. 9.

červen 2016 | www.zurnalmag.cz

ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV

Vtípky, scénky, parodie
v novém programu

PAVEL DOBEŠ & TOMÁŠ KOTRBA
5. 10. OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ

2. 10.

V hlavních rolích K. Roden a J. Krausová

6. 10.

9. 10.

16. 10.

19. 10.

23. 10.

30. 10.

Stromboli
vybuchne v Besedě
Legendární kapela Michala
Pavlíčka opět brázdí koncertní pódia. Jejich poslední CD Fiat Lux je již platinové
a kapela v rámci turné zavítá i do Měšťanské besedy.
Stromboli vystoupí v původní sestavě a jako host se
představí Vilém Čok!

DARK PEAK CONCERT BAND

Sbor mladých anglických hudebníků
zahraje Dvořáka i Smetanu.

VĚRA MARTINOVÁ

První dáma českého country
míří do Plzně.

VANDROVALI HUDCI

Jiří Pavlica a Hradišťan
& Vlasta Redl s kapelou

KLÍČE NA NEDĚLI

Komedie o dvou manželských párech;
I. Andrlová, M. Bočanová a další

VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO

Písničkář a folková legenda
ze západu Čech

JAN NEDVĚD

Nejúspěšnější folkový zpěvák
se vrací na koncertní pódia

PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIONA

V bláznivé komedii W. Allena
vás pobaví B. Klepl, A. Fixová a další

1. 11.

NIK WEST

Jedna z nejlepších baskytaristek
na světě zahraje v Plzni

www.mestanska-beseda.cz
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TIPY NA KONCERTY
30/05
19:30

Měšťanská beseda

11/06 / 20:00

Michal Horáček a přátelé

Textař, básník a producent Michal Horáček přichází
s dalším koncertním projektem, který mapuje především písně, které během třicetileté spolupráce vytvořili s Petrem Hapkou. Pořadem vás provede sám Michal
Horáček, ale těšit se můžete i na Ondřeje Rumla, Lenku
Novou či Františka Segrada.

03–05/06

Amfiteátr Lochotín

Metalfest Open
Air 2016

Již po sedmé v řadě proběhne
v Plzni zastávka mezinárodního open air festivalu Metalfest 2016, na kterém se během tří dnů opět představí
celá řada zvučných jmen světové metalové scény patřící
k absolutní špičce ve svém žánru. Mezi největší taháky
letošního ročníku bezesporu patří finská skupina Nightwish, fenomenální kytarista Zakk Wylde a speciální
dvouhodinové vystoupení Uda Dirkschneidera, během
kterého zazní naposledy všechny zásadní skladby skupiny Accept. Těšit se ovšem můžete na celou řadu dalších hvězd, jako jsou například Stratovarius, Amorphis,
Heaven Shall Burn, Entombed A.D., Jared James Nichols,
Epica nebo hvězdný projekt Almanac kytaristy Victora
Smolskiho (ex Rage)! Více na www.metalfestopenair.cz
nebo na oficiálním FB profilu.

06/06 / 19:00

Katedrála
sv. Bartoloměje

Plzeňský varhanní
festival 2016
Devátý ročník ojedinělého a originálního Plzeňského varhanního festivalu po dubnových a květnových
koncertech uzavře svým vystoupením 6. června známý varhaník Václav Peter. Ten se mimo jiné zasloužil
o znovuvzkříšení historických varhan v Jeruzalémské
synagoze v Praze a vytvoření pravidelných varhanních
koncertních cyklů a v současné době učí hru na varhany na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze.
V jeho podání zazní skladby od Dietricha Buxtehudeho,
Johanna Sebastiana Bacha, Jana Křtitele Kuchaře, Louise Lewandowského, Otomara Kvěcha a Césara Francka.
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Přehled koncertů

Papírna

Kamp!

Do plzeňské Papírny se po roce
vrací jedna z nejvýraznějších
kapel polské hudební scény posledních let – Kamp!, která je právem považována za nejslibnější polský hudební
export. Ač se to zdá dnes neuvěřitelné, Kamp! původně
začínali jako black metalová kapela, ale postupně svůj
sound posunuli k new wave na synthpopových základech. Do Plzně se vrací s aktuálním druhým studiovým
albem „Orneta“, které vyšlo loni na podzim, tři roky
po eponymním debutu. Vysoko nasazenou laťku prvního alba dokázali Kamp! posunout zas o kus výš, na nové
desce doslova sázejí hit za hitem a také ohlasy z jejich živých vystoupení ukazují, že kapela je ve výtečné formě!
Support: DJs Diom a Face.

17–
19/06

Nepomuk,
Zelenohorská pošta

Nefestík

Také letos proběhne v Nepomuku tradiční benefiční Nefestík, jehož sedmý ročník se opět odehraje v atraktivním
areálu původně barokní Zelenohorské pošty. Na místě
nebude chybět venkovní scéna s živou hudbou a divadlem, čajovna s komorním kinosálem, bar s DJem za gramofony, zahradní výčep s ohništěm, undergroundová
elektronická tančírna ve sklepení a nově zde proběhnou
také nejrůznější workshopy. Tradičně zajímavý program
nabízí např. vystoupení skupin Frank Bigsby and His Satanic Majesty, teepee, Core Belief, reggae zpěváka Colectiva, historicky prvního zahraničního hosta Still Smoka HiFi
z Německa, představení Divadelní jednoty Brázda nebo
pásmo nezávislých filmů a mnoho dalšího. Kompletní
program a novinky najdete na webu nefestik.cz.

24–
26/06

Holostřevy

Holostok

16. ročník tradičního hudebně - divadelního festivalu
Holostok v Holostřevech u Stříbra letos opět nabídne
pestrou škálu hudebních stylů v podání zajímavých interpretů, jako jsou například kapela DVA, Cermaque &
Iamme Candlewick, Slunovratovy paprsky, Schrödingerova kočka nebo Burlesque. Festival nabídne také divadelní zážitky v podání souborů Geld und Money Theater
či Osoby v obsazení i doprovodný program pro děti i dospělé. Více informací na festivalovém webu holostok.cz.
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

Přehled koncertů | Dozvěděli jsme se…

25/06 / 14:00

Ranč Šídlovák

Festival Follow ME
Třetí ročník multižánrového hudebního festivalu Follow ME se uskuteční poslední červnovou sobotu v areálu Ranče Šídlovák na konečné tramvaje č. 4 (Košutka). Akce je zaměřena na hudbu
a povzbuzení v životě. Program startuje již dvě hodiny po poledni a můžete se těšit na kapely a interprety jako Jan Duchoslav, Kalwich, Envej, Mladí s Kristem, My Revolution, Stripes of
Glory a v neposlední řadě poprvé vystoupí zahraniční kapela
z USA Ember of Hope. V areálu Ranče je také dětské hřiště
a koně. Občerstvení a veškeré zázemí je zajištěno v místní
hospůdce, tak si pojďte užít fajn sobotu!

27/06 / 19:30

Měšťanská beseda

Asonance

Jedna z nejstarších skupin působících na české folkové scéně slaví
letos již 40 let od svého vzniku a k tomuto výjimečnému jubileu můžete popřát kapele tím nejlepším možným způsobem
– účastí na jejich koncertu na zahradě v plzeňské Měšťanské
besedě ke konci června! Asonance patří k uznávaným interpretům irských a skotských balad, tanců a instrumentálních
skladeb, jako jsou reel, jig nebo hornpipe, a za svoji existenci
má na svém kontě devět studiových alb a jeden oficiální živý
záznam koncertu. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do interiéru Měšťanské besedy.

Dozvěděli
jsme se…
… že 4. 8. proběhne v Měšťanské besedě první ročník Mezinárodního dixielandového festivalu Plzeň,
na kterém se představí přední představitel dixielandu z Pobaltí, lotyšský Sunny Groove Dixie
Riga a tuzemské kapely BrassBand.cz, Pilsner
Jazz Band a The Dixie Hot Licks.
… že v rámci dalšího večera „Po siréně swing!“
zahraje 6. července v zahradě Měšťanské
besedy výtečný lotyšský Melngailskolas Big
Band a pořádající Pilsner Jazz Band.
… že jeden z největších jazzových hudebních festivalů v Evropě, Bohemia Jazz Fest,
od 7. do 19. července opět nabídne koncerty
světoznámých jazzových zpěváků a skupin .
… že jeden z nejoblíbenějších tuzemských
festivalů České hrady.cz odstartuje svoji pouť
ve dnech 15.–16. 7. na hradě Točník a o 14 dní
později se akce odehraje ve Švihově. Jako každý rok se můžete těšit doslova na hvězdný line
up, ve kterém nechybí taková jména jako Kabát, No Name, Pražský výběr, Nebe, Monkey
Business nebo set Rytmuse a Vladimíra 518.
… že zpěvák Robert Plant 27. 7. vystoupí v doprovodu Sensational Space Shifters v plzeňském amfiteátru Lochotín!

aida
G i u s e p p e

V e r d i

pod širým nebem
1. 7. 2016 | 20.30 hod.
amfiteátr Lochotín Plzeň

v rámci projektu NOC S OPEROU
Vstupenky v předprodeji na plzenskavstupenka.cz nebo djkt.eu.

inzerat_AIDA_128x61.indd 1
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KLUBOVÁ SCÉNA
01/06
21:00

Anděl Music Bar

Moodshake

Hudební repertoár původně studentské kapely Moodshake, kterou založili dva nerozluční přátelé Dan a Zbyněk, se zpočátku skládal především z jazzových standardů. Během bezmála deseti let se postupně vyvíjel
až do dnešní podoby, kdy můžete na pódiu zažít devět
bláznivých kluků a jednu ulítlou zpěvačku, kteří vás zahrnou energickou funky & jazz show plnou skvělé hudby, živých rytmů a tance. Moodshake je prostě skupina,
která vám namíchá koktejl té nejlepší hudební nálady.

02/06
21:00

11/06 / 21:00

Pantheon
Music Club

Mňága a Žďorp

08/06 / 21:00

Divadlo pod lampou

La Cuneta Son
Machin

Nikaragujská parta La Cuneta
Son Machin patří ve své zemi k velkým hvězdám a její
věhlas výrazně překročil domácí hranice především
v loňském roce, kdy byla kapela za album „Mondongo“
nominovaná na cenu Grammy 2015 v kategorii „Best
latin rock, urban or alternative album”! La Cuneta nyní
vyráží na podporu desky na rozsáhlé evropské turné,
jehož jedinou českou zastávkou bude právě tento středeční koncert v Divadle pod lampou. Pokud máte rádi
žhavé latino rytmy nebo interprety typu Manu Chao,
neměli byste si jejich energický mix latino žánru cumbia
a rocku rozhodně nechat ujít!

Zach´s Pub

Sto zvířat

Tuzemská ska legenda Sto zvířat oslavila loni již úctyhodných pětadvacet let existence a rozhodně se ne-
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chystá do hudebního důchodu, spíš naopak. Sto zvířat
stále patří mezi nejpilněji koncertující české kapely
a na rozdíl od celé řady kolegů si na nezájem fanoušků
rozhodně nemůžou stěžovat. Do Plzně se vrací v rámci
turné k prozatím poslednímu albu „Ministerstvo mýho
nitra“, a kromě novinek nebudou v playlistu kapely chybět ani hity z předchozích nahrávek. Koncerty Sto zvířat
patří již více než čtvrt století k tomu nejlepšímu, co můžete na tuzemské hudební scéně zažít a přesvědčit se
o tom můžete nejlépe na vlastní oči a uši tento čtvrtek
na zahrádce v Zach´s Pubu!

Zach´s Pub

Valmezská stálice Mňága a Žďorp se vrací do Plzně se
svým stále aktuálním patnáctým studiovým albem
„Made In China“, které odkazuje na dnes již kultovní debut „Made In Valmez“ z roku 1991. Kromě skladeb z posledního alba, které kapela natáčela v Číně, se samozřejmě můžete těšit na nejzásadnější skladby z bohaté
historie kapely jako „Nejlíp jim bylo“, „I cesta může být
cíl“, „Hodinový hotel“ nebo „Písnička pro tebe“ a také
na nezaměnitelnou atmosféru koncertu Mňágy!

09/06
21:00

Kam a za čím do klubů

Richard Reynolds,
Kristian Calderon
Do Plzně se vrací tuzemská DJ špička EDM a jako tradičně
se představí v klubu Pantheon, kde byste rozhodně neměli chybět druhou červnovou sobotu! Můžete se těšit
na košického rodáka a v Praze etablovaného Richarda
Reynoldse, který patří mezi uznávané DJe i producenty
nejen v České republice, a za mixem tento večer nebude
chybět ani jeho parťák a neméně uznávaný DJ a producent Kristian Calderon! Tuto dvojici doplní navíc Paulie
Gabrieli a o oldies scénu se pak postará renomovaný Sobol, takže plán na tuto sobotu se zdá být jasný…

15/06
21:00

Anděl Music Bar

Sebevrány

Plzeňská skupina Sebevrány se po půl roce vrací na místo činu do klubu Anděl, kde kromě skladeb z předchozích alb „Sebevrány“ a „Stará vražda nerezaví“, představí také novinky z připravované třetí desky! Sebevrány se
na tuzemské hudební scéně pohybují bezmála dvacet
let, ale zejména v poslední době o sobě dávají čím dál
více vědět a jejich největší síla spočívá právě v živém
hraní, tak si jejich červnové vystoupení nenechte ujít!

23/06
21:00

Anděl Music Bar

 wist and Shout, Zkrat
T
Kratochvíl, Noisy Dogz,
The Jokers

Zajímavé spojení punk rocku, rock´n´rollu a hip hopu
nabízí tato čtvrteční akce v plzeňském Anděl Music
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

Kam a za čím do klubů | Dozvěděli jsme se…

Baru. Zde se během večera na pódiu představí strakonická punk & rock´n´roll parta Twist and Shout, která
koncem května pokřtila své nové CD a stále lepší plzeňská punk rocková kapela The Jokers. Příznivce hip hopu
pro změnu potěší vystoupení místních hiphoperů Noisy
Dogz a především pak set jednoho z nejstarších tuzemských MC´s, kterým není nikdo jiný než bývalý člen
Diwokýho Západu – Zkrat Kratochvíl!

29/06

21:00

Anděl Music Bar

Burlesque

Koncem června si nenechte ujít
další vystoupení plzeňské skupiny Burlesque, která se skládá převážně ze členů Divadla Alfa a za bicími například najdete Matyáše Vordu
ze skupiny Mandrage. Vznik skupiny byl neplánovaný
a spontánní, v rámci divadelního představení v rámci
festivalu Skupova Plzeň před pěti lety a nakonec z tohoto seskupení vykrystalizovala myšlenka i nynější sestava
kapely Burlesque, která hraje převážně vlastní tvorbu
napříč styly jako šanson nebo tango.

Dozvěděli
jsme se…
… že u Zacha je tradičně
letní koncertní sezóna v plném proudu a během následujícího měsíce se zde představí italská
electro-swingová skupina Bomba Titinka (13. 7.),
nejznámější český hráč na didgeridoo Ondřej
Smeykal (7. 7.), tuzemská rocková legenda Vladimír
Mišík s kapelou Etc… (20. 7.), plzeňská Electric Lady
(26. 7.) a jako každý rok se můžete těšit také na vaši
oblíbenou irskou partu Sliotar (21. 7.).
… že třetí ročník Bolevák Music festivalu se odehraje na pláži Boleveckého rybníka 6. 8. a již nyní
se můžete těšit například na Audiorockers (Brian &
Sedliv) nebo Richarda Reynoldse.
… že sedmý ročník tachovského festivalu TaRock
2016 od 15. do 17. července nabídne vystoupení kapel Debustrol, Krucipüsk, Ortel, Doga, Trautenberk,
Alkehol, Törr a řady dalších.
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PŘIJĎTE SI UŽÍT ZÁBAVNÝ
DEN S DRONY
Jedinečná přehlídka TOP dronů z celého světa
Novinky z oblasti bezpilotního letectví
Zábavný doprovodný program pro děti

3. - 4. ČERVNA 2016
DEPO2015 OD 10:00 DO 18:00

červen 2016 | www.zurnalmag.cz

Více informací na

DRONET.SITMP.CZ
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31/05
19:30

Měšťanská beseda

Na vaše riziko!

Chantal Poullain a Jiří Schmitzer hrají jak o život v poutavém psychologickém příběhu z pera Petera N. Darrella.
Kdysi úspěšná francouzská šansoniérka přijíždí do Anglie převzít dům po svém právě zesnulém otci. Dědictví je
ovšem komplikované. Je s ním spojeno věcné břemeno
– Jiří Schmitzer… Peter N. Darrell žije v Londýně, pracuje
jako novinář a umělecký kritik na volné noze. Na vaše
riziko! je jeho prvním pokusem o napsání divadelní hry.

01–11/06

Park Křimice
04/06 / 20:00

Nová scéna DJKT

Jana z Arku dojímala
i pěvce během zkoušek
Ve scénickém oratoriu na téma příběhu Jany
z Arku se představí až 170 umělců. Vystoupí v něm
činoherci, operní pěvci, balet, dvojitý orchestr a tři
sbory. „Pokud vím, je to v DJKT zatím asi největší
inscenace vůbec,“ uvádí režisér a šéf opery Tomáš
Pilař. Podle něj toto dílo otevírá hluboká témata,
která se mají možnost dotknout všech. „V inscenaci je několik silných míst, která jsme během
zkoušek nedokázali projet v kuse, aniž by někomu
z účinkujících nezačaly téct slzy,“ prozradil Tomáš
Pilař. „Je to dílo 20. století, takže se jej snažíme
i scénicky zpracovat tak, aby nám bylo blízké. Spojují se v něm velká společenská témata s těmi nejintimnějšími,“ vysvětlil. Jana z Arku v sobě podle
něj navíc nese téma národní identity, které předznamenala již Libuše nastudovaná v DJKT loni.
Tomáš Pilař ale před zneužíváním vlastenectví
varuje. „Toto téma nás obrací především k základním lidským hodnotám a humanitě. Národní vlastenectví je až sekundární. I Janu z Arku nakonec
upálili její spoluobčané – nad její vírou v lidství zvítězila ideologie. Právě tím je nebezpečný falešný
výklad vlastenectví – což je téma aktuální i dnes,“
podotýká režisér. Jana z Arku je v oratoriu obsazena třikrát. Jednou jako herečka, která ji představuje v okamžiku její smrti. Tanečnice ji ztvárňuje jako
dívku a Janou – dítětem je pěvkyně z dětského
operního sboru DJKT.

20

Divadlo na zámku
Divadelní spolek Jezírko připravil už 16. ročník divadelních
představení v romantickém prostředí parku jediného
plzeňského zámku. A nebude to ročník ledajaký: ochotníci slaví letos 100 let existence svého divadla a uvedou
hned dvě premiéry. Osmého a jedenáctého to bude
Goldoniho komedie Sluha dvou pánů a prvního a čtvrtého skorokomedie Krysař v novém zpracování Jakuba Kolára. Kromě toho se bude hrát příběh ze starého
Egypta Město Slunce a Shakespearův Večer tříkrálový.
Začátek představení je vždy ve 20:30 hod., vstupenky
zakoupíte na www.plzenskavstupenka.cz.

06/06
19:00

Divadlo Alfa

 oslední trik
P
Georgese Mélièse

Inscenace Divadla Drak je inspirována pozoruhodným
životním příběhem a dílem průkopníka kinematografie
Georgese Mélièse. Zavede diváky do lákavého prostředí
kouzelníků, triků a magie. Kouzelnické triky, které Méliès
dokázal jako první neuvěřitelně nápaditým způsobem
využít ve filmovém médiu, si dodnes zachovávají svou
výtvarnou poezii. Na Mélièsův svět plný bezbřehé imaginace je dokonce i smrt krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou zbraně, které snad mohou i Zubatou porazit…

09/06
09:00

Divadlo Alfa

Hodina Komenského
aneb Život J. A. K. trochu jinak

Napsal spousty knih. Ztroskotal na moři. Třikrát se oženil. Vymyslel prázdniny. Skrýval se dlouhé měsíce v lečerven 2016 | www.zurnalmag.cz
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sích. Zavedl školu i pro děvčata. Pěšky procestoval půl
Evropy. Zažil nejdelší evropskou válku. Pobýval několik
let v severomoravském Fulneku. Bojoval za svobodnou
víru. Unikl moru. A to se ještě traduje, že skákal z okna
na ženský… Za svůj život stihl a dokázal opravdu mnoho. A o tom všem bude pojednávat inscenace, která
na život jednoho z nejslavnějších Čechů, světově proslulého myslitele, filozofa a spisovatele nahlíží s nadhledem, nadsázkou a hravostí, a přitom ve vší úctě, která
Učiteli národů bezpochyby náleží. Představení přiváží
Divadlo loutek z Ostravy, v rámci Skupovy Plzně.

10/06 / 10:00

Divadlo Alfa

Kapela jede!
aneb Není pecka
jako pecka
Hudební představení, které si hraje s českým jazykem.
Kohoutek, myš i los… Oko, ucho, pas…Raketa, zámek,
klika… Čeština oplývá nepřeberným množstvím krás
a ještě větším množstvím záhad. K těm nejkrásnějším
záhadám – s tajuplným názvem – se řadí homonyma.
Slova souzvučná, neboli slova, která stejně znějí, ale
mají odlišný význam. A právě rozdíly, kouzla a možnosti, které český jazyk ve formě souzvučných slov do naší
rodné řeči přináší, chtějí tvůrci přiblížit školákům
1. stupně. Zvolili formu divadelního koncertu, doplněného o příběh z prostředí zkoušek kapely. Tímto představením autorsko-režijní duo Vítek Peřina a Michaela
Homolová společně navazuje na své předchozí inscenace o českém jazyce – „Písmenková polívka aneb Dětská
encyklopedie“ a „Pečení holubi aneb Přísloví“.

10/06 / 20:30

Divadlo Alfa

Pirát a Lékárník
Ve strachu před zklamáním
z vlastního zpackaného života
jdou morálka a slušnost stranou. Trojice protagonistů
je téměř doslova přikována k provizornímu jevišti železnými hřeby. S nenasytnou dravostí se předhání ve vlastních výstupech. Překřikují se, šťouchají do sebe a vůbec
mezi sebou soupeří většinou nefér údery tak, aby si pro
sebe urvali maximum divákovy pozornosti. V představení jsou navíc použity bezmála zvláštní efekty. Aktéři
se při jeho přípravě podrobili abnormální fyzické i psychické zátěži. Dodejme, že se vyhnuli samoúčelnosti,
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

kýči a generalizaci. Veškerá tato snaha má nejasný cíl
a zřídkakdy kladný morální dopad – což je třeba zdůraznit! Představení se koná v rámci Skupovy Plzně.

11/06 / 14:00

DEPO2015

Sibiria

Sibiř, nekonečnost, prázdnota,
chlad a zjevná nepřívětivost tu
určují hranice lidského bytí. Osamělostí začíná lidská
nepředvídatelnost, každý je konfrontován se sebou samým. Pokud nás nic dalšího nerozptyluje, životně důležité otázky se stávají zásadními. Jak trávíme svůj život?
S čím držíme krok, když se nikdo nedívá? Po čem toužíme? Čím se zabýváme ve své prázdnotě? Hra inspirovaná zážitky z cest a básníky, kteří strávili čas na Sibiři nedobrovolně. Expedice, která nás vede do nebezpečných
míst, vyvolává emoce a ukazuje, jaké neuvěřitelné štěstí
je potkat na kraji světa někoho, s kým můžeme sdílet
svoje poznání, strachy a lásku. Nejnovější inscenace
vynikající dvojice Wilde and Vogel je volně inspirována
dílem ruského spisovatele Varlama Šalamova Kolymské
povídky. Představení se koná v rámci Skupovy Plzně.

TIP NA ČERVEN
04/06 / 12:30

Amfiteátr
OC Plzeň Plaza
Festival humoru
Komedy fest
Open Air
Festival humoru Komedy fest má svou letní open air
edici. První červnovou sobotu rozesměje návštěvníky Amfiteátru OC Plzeň Plaza. Těšit se mohou
na největšího Na Stojáka v historii Plzně s Arnoštem
Frauenbergem a Dominikem Heřmanem Lvem,
na zbrusu nový hudebně zábavný kabaret Inspektor
Kluzó Tomáše Matonohy, na Komediograf s Pavlem
Liškou, Pepou Poláškem, Markem Danielem, Jakubem Žáčkem a dalšími. Na závěr festivalu vystoupí
Bára Poláková s kapelou a v jejich programu určitě
nebudou chybět hity jako Nafrněná nebo Kráva.
Vstupenky jsou v prodeji na Plzeňské vstupence.
Půlden plný humoru a smíchu skončí v deset hodin
večer. Více na www.komedyfest.cz/program.
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11/06 / 17:00

Divadlo Alfa

O bílé lani

Divadlo Drak z Hradce Králové
přiváží na Skupovu Plzeň představení z dílny dua Jarkovský / Vašíček. Královskému
páru se narodila dcerka, dali jí jméno Jitřenka. Byla hodná, hezká – a vznášela se nad ní zvláštní hrozba. Do jejích šestnácti let na ni nesmí dopadnout jediný paprsek
slunečního světla. Jenomže bez světla se žít nedá…
Představení se koná v rámci Skupovy Plzně.

11/06
17:00
01/07 / 20:30

Amfiteátr Lochotín

V Aidě pod širým nebem
vystoupí i živá zvířata
Monumentální představení Aidy v lochotínském
amfiteátru, v němž vystoupí na 300 účinkujících,
bude obohaceno ještě o jednu perličku – objeví se
v něm i koně a velbloud. „K inscenační praxi Aidy
na největších pódiích v zahraničí už zvířata automaticky patří,“ říká režisér a šéf opery DJKT Tomáš
Pilař. Koně a velbloud vystoupí ve scéně vítězoslavného návratu vojevůdce z války. „Budou to dva
krásní černí Fríští hřebci, na jednom pojede Paolo
Lardizzone jako Radames. Velbloud ponese válečnou kořist, a pak se objeví ještě ve scéně u nočního
Nilu. Zde na něm přijede Ivana Veberová jako Aida,“
upřesňuje Tomáš Pilař, který už se při režii opery setkal se zvířaty dvakrát. „Zvířata se režírovat nedají,
jen jejich doprovod. Musíme doufat, že ten si s nimi
poradí,“ usmívá se režisér. Přesto musí být všichni
připraveni zareagovat i na případné nečekané události. Například operní pěvci by podle předpokladů
neměli zpívat ze sedla. „Všichni ale víme, že pokud
se něco zadrhne a hudba pojede dále, budou muset
začít zpívat už ze sedla. Věřím ale, že se to nestane,“
doufá Tomáš Pilař. Zvířata do představení zapůjčil
Cirkus Bernes, jsou tedy na publikum i světelné
efekty zvyklá. Diváci se mohou dále těšit na dětský balet, ohňovou show jako rituální prvek nebo
na akrobatku na závěsné obruči jako reminiscenci
Měsíce a na další jedinečné a překvapivé efekty.

22

Malá scéna DJKT

Premiéra Muzikantské
pohádky

Muzikantská pohádka je představení plné muziky a laskavého humoru, je to pohádka, jakou jinde neuvidíte.
Hrají v ní všichni – muzikanti, herci a především diváci!
Setkáte se se spoustou pohádkových bytostí, princezna ze zpěvavého království je zachráněná a vše šťastně
končí. Pohádka je plná původních písniček a je vhodná
pro děti každého věku. Pochází z dílny skladatele a dirigenta orchestru muzikálu DJKT Dalibora Bárty, autora
cyklu písní Paměti vrby.

11/06 / 20:30

Náplavka

Plovárna
Pohybově – cirkusová humoreska na motivy Vančurova
Rozmarného léta v režii Veroniky Riedlbauchové. Nechte na sebe dýchnouti atmosféru časů minulých, kdy
muži pečovali o své zdraví a tělesnou čistotu v říčních
lázních. Představení je volně inspirováno novelou Rozmarné léto Vladislava Vančury. Poetiku tohoto autora
převádí s lehkostí a jemnou groteskou do pohybové
humoresky, v níž využívá cirkusových disciplín – žonglování, provazochodectví a párové akrobacie. Představení se koná v rámci Skupovy Plzně.

12/06
17:00

Moving Station

The Lockers

The Lockers je autorská sonda do světa školních lavic,
prvních lásek, ponížení a deziluzí. Představení se zabýčerven 2016 | www.zurnalmag.cz
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vá tématem šikany a zkoumá její původ skrze fyzický
prožitek a experiment s vlastními běsy. V rámci procesu si absolventi 4. ročníku herectví skrze improvizaci
a vlastní výzkum vytvořili fiktivní třídu, kterou podrobují tvrdým zkouškám. Představení pražského Divadla
Disk se koná v rámci Skupovy Plzně.

12/06 / 11:00 a 14:00

Papírna

Muuala
(Někde jinde)
Kouzelný svět animovaných
strašidýlek a jedna provazochodkyně v kouzelném
představení na hraně filmu a nového cirkusu ožije v novém finském představení beze slov pro děti i dospělé.
Inscenace slibuje unikátní vizuální zážitek, koná se
v rámci Skupovy Plzně.

12/06
13:00 a 15:00

Náplavka

 on Šajn aneb
D
Marnotratný syn

Hra o svůdcovi žen Donu Juanovi pochází ze 14. století
a stala se předlohou mnoha pozdějších verzí a postupně
i kmenovou součástí repertoáru snad každého významného loutkářského rodu. V Čechách se hrála od roku
1770 a postupně, v různých verzích loutkářských skupin,
vznikl text, který se hraje dodnes. Na Skupově Plzni jej
představí také soubor Tyjátr Ivana Gontka, slovenského
loutkáře, člena souboru Starého divadla Karola Spišáka
a spoluzakladatele Tetra Tatro.

12/06
15:30

DEPO2015

Krása a hnus
(Nezastupitelnost
nepojmenovaného)

Krása a hnus je nejnovějším projektem autorského seskupení Med a prach. Projekt je složen ze tří samostatných děl a je i dalším krokem k utváření autentického
uměleckého jazyka. První částí projektu Krása a hnus je
scénické dílo s podtitulem Nezastupitelnost nepojmenovaného. Pohybuje se na hranici výtvarné instalace,
performance a inscenovaného koncertu. Tvůrcové hledají pro provedení díla vždy specifické prostory, které
utvářejí konečný výraz inscenace. Představení se koná
v rámci Skupovy Plzně.
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

17/06 / 17:00

Městská plovárna
Divadlo na plovárně
Multižánrová přehlídka plzeňských a mimoplzeňských
divadelních spolků a souborů přinese do prostor
Plovárny divadelní atmosféru začínajícího léta. Zažijte divadelní workshop, napínavé detektivní pátrání
a spoustu dalších věcí. Program je vhodný pro všechny
věkové kategorie. Podrobný program naleznete na webu
plovarna.plzne.cz a facebook.com/mestskaplovarna.

18/06
19:00

Velké divadlo DJKT

Robin Hood

Král lupičů a psanec nás odnepaměti učí žít. Ideální hrdina, ideální prostředí lesa, ideální společnost lidí, ideální láska… Kdyby se do všeho nemíchal proradný šerif
z Nottinghamu. Korupcí prolezlé město se přece řídí jinými zákony, než jaké mu nastavuje „lesní idealista“ Robin. V zábavné variaci na dva slavné romány Alexandra
Dumase se setkáte s plejádou činoherních hvězd a také
zvířat. Tentokrát se pustí i do zpěvu. Boj za lepší společnost ještě stále není u konce!

od 19/06 / 14:30

Měšťanská beseda

Letní pohádky

V létě se pohádky pro nejmenší v Měšťanské besedě opět
přesouvají na zahradu. S dětmi sem můžete zajít třeba
na příběh O bolavém zoubku v podání Divadla Dráček
(19. 6.), na Perníkovou chaloupku v popleteném pojetí
Divadelní společnosti M+M (26. 6.) nebo na Tři prasátka
v představení Divadla Rolnička (3. 7.). V případě nepříznivého počasí se představení přesouvají dovnitř, všechna představení jsou vhodná pro děti 3+.

21/06 / 20:00

Měšťanská beseda

Don Quijote

Osobitá úprava klasického příběhu z dílny legendární dvojice Lasica + Satinský v podání Jiřího Lábuse a Oldřicha
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Kaisera, doplněná o písničky Jaroslava Filipa a Miroslava
Kořínka s texty Milana Lasici a Tomáše Janovice určitě
publikum nezklame. Hraje se na zahradě Měšťanské
besedy. V případě nepříznivého počasí se představení
přesouvá do interiéru.

23/06
18:00

od 29/06

U Zvonu

Divadelní léto
pod plzeňským nebem
Pod plzeňské nebe letos přijíždí důmyslný rytíř Don
Quijote de la Mancha. V inscenaci na motivy známého románu ho ztvární pražský herec Kamil Halbich. Režisér Vilém Dubnička nesáhl po textu Miguela de Cervantese náhodou: letos v dubnu uplynulo
od jeho smrti rovných čtyři sta let.
„Myslím, že každý z nás má pocit, že je tak trochu
Don Quijote. Proto ta postava baví lidi už více než
čtyři sta let. Kamil Halbich je pro mě jednoznačně
tím nejlepším hercem, kterého si dokážu v roli Dona
Quijota představit. Těším se na něj,“ poznamenává
Vilém Dubnička k volbě hlavního hrdiny.
S Kamilem Halbichem se na jevišti sejdou herci plzeňských i mimoplzeňských divadel, mimo jiných
Bronislav Kotiš, Antonín Procházka ml., Diana Toniková nebo Jana Kubátová. Festival už podeváté oživí na začátku letních prázdnin historické centrum
Plzně. Kromě premiéry a deseti repríz Dona Quijota
jsou připraveny i reprízy loňské velmi úspěšné komedie Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes!
s Pavlem Baťkem v roli Sherlocka Holmese. V rámci vedlejšího programu připravují organizátoři
ve spolupráci s Johan, z.s. na 29. června Improzápas
mezi Plzní a Prahou.
Jeviště s hledištěm pro čtyři stovky diváků vyroste
poprvé na prostranství U Zvonu. Premiéra Dona
Quijota se tu odehraje 2. července a po ní bude následovat deset repríz. Od 20. do 26. července se pak
bude hrát Prokletí rodu Baskervillů.
Více informací na www.divadelnileto.cz.

24

Restaurace Za Oponou

Literární kavárna

Nepište do šuplíku, přihlaste se do Literární kavárny
DJKT! Druhý ročník soutěže pro mladé autory pokračuje i v červnu. Soutěžící mají příležitost zúčastnit se se
svými díly večerů autorských čtení i workshopů tvůrčího psaní a dramatizace textů. Třetí kolo zní: „Ne každý
se těší na prázdniny“ a uzávěrka zasílání textů je 10.
června. 23. června se pak koná již třetí Večer autorského čtení, na který je srdečně zvána i veřejnost. Vstup je
zdarma a v průběhu večera může každý z přítomných
hlasovat pro autora, jehož text se mu líbil nejvíc. 26.
června se koná workshop pro autory s herečkou Apolenou Veldovou, který bude zaměřen na projev, práci
s hlasem a prezentaci textů. Na workshop je nutné přihlásit se mailem na kavarna@djkt.eu. Bližší informace
na www.djkt/literarnikavarna.eu.

25/06 / 20:30

Měšťanská beseda

LiStOVáNí.cz:
Drž mě pevně,
miluj mě zlehka

Robert Fulghum se vrací, aby s projektem LiStOVáNí
okolo herce Lukáše Hejlíka představil svou novou povídkovou knihu Poprask v sýrové uličce. Po divadelním
představení z knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka,
promluví s diváky o své nové knize a rád se podepíše
do knih, které budou na místě i ke koupi.

27/06 / 20:00

Moving Station

Si DNA, hranice
lidskosti (Netyjátro, Ateliér Ch207)
Kdy nastoupí na naše místo? Golem naháněl strach,
Emil byl k smíchu, Hall 9000 se nebál nekonečné cesty
a Hatsune Miku míří na koncertní turné po USA. Kdy
červen 2016 | www.zurnalmag.cz
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a kde končí člověk a začíná umělá inteligence, je kolem
nás všechno jen Matrix? Je třeba se bát? Absolventské
představení studentů Ateliéru dramatické výchovy je
letos inspirované díly Karla Čapka, George Orwella, Raye
Bradburyho a jinou naší současností. Námětem práce
byli roboti kolem nás a také v nás.

30/06 / 20:00

Moving Station

EFFECT 3
(Jiří Bartovanec
a Helga Davis)
Americká vokalistka a múza Roberta Wilsona Helga
Davis se setkává s českým tanečníkem, choreografem
a dlouholetým členem souboru Sashy Waltz Jiřím Bartovancem, aby spolu stvořili originální představení propojující tanec, zpěv, mluvené slovo a vlastní příběhy z obou
břehů Atlantiku. Díky Českému centru New York se talenty obou umělců propojují v České národní budově
na Manhattanu a výsledné dílo přiváží nejprve do brooklynského divadla Jack, poté do Washingtonu a nakonec i do Prahy a do Plzně do Moving Station.

červen
2016
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Dozvěděli
jsme se…
… v sezoně 2016/17 se můžete v Divadle Alfa těšit na čtyři nové inscenace: Kosprd
a telecí, O třech silácích, Cesta do středu země
a Gazdina roba.
… že Nebílovské divadelní léto se letos uskuteční
od 22. do 30. 8. a nabídne kromě divadelních představení i koncert Anety Langerové nebo pořad Štěpána Raka a Alfreda Strejčka Vivat Carolus Quartus.
… že ani letos nebude v letní plzeňské nabídce chybět kulturní dění v centru města. Během července
a srpna přinese Za dveřmi je divadlo (11.–13. 7.),
Namlouváníčka (12.–14. 8.) a Živou ulici (15.–21. 8.).
Počátkem září ho pak uzavře Festival polévky (4. 9.).
… že kulturní centrum JOHAN připravuje pro děti,
teenagery a dospělé Letní divadelní kurzy na Moving Station.

20.05.16 17:34
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Přehled výstav

do 18/09

Západočeská galerie
Meziválečná moderna ve sbírkách
Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938)
Meziválečná moderna patří ke skutečným klenotům
sbírek Západočeské galerie. Její výstava ve výstavní
síni Masné krámy navazuje na úspěšný projekt, který
zpracoval její sbírku českého kubismu. Meziválečné
období je stylově rozmanitější, zahrnuje jak díla předválečných kubistů, tak tvorbu mladších autorů. Většina
umělců dvacátých let se vědomě odklání od progresivních formálních inovací a vrací se ke srozumitelné
zobrazivé tvorbě. Tento trend je patrný v celé poválečné Evropě a bývá označován jako primitivismus, civilismus, nová věcnost, magický realismus, sociální umění
a podobně. Výstava představuje Josefa Čapka, Václava
Špálu, Jana Zrzavého a Rudolfa Kremličku, sdružené ve
skupině Tvrdošíjní, Emila Fillu, Otto Gutfreunda, Alfréda Justitze, Georgese Karse, Miladu Marešovou, Josefa
Šímu, Františka Tichého, Toyen, Antonína Procházku,
Václava Rabase a další autory. Doprovází ji výpravná
publikace se seznamem vystavených exponátů (malba, plastika, kresba) a přehledem nákupů zastoupených děl do sbírek Západočeské galerie v Plzni.

01/06 / 17:00

Západočeská galerie

Josef Šíma:
Lodě v přístavu

Cyklus Jedno dílo / jeden svět
tentokrát představí obraz jednoho z předních reprezentantů české moderny. Josef Šíma na svém plátně
zachytil jeden z francouzských vrtulových remorkérů, pravděpodobně v některém z nákladních přístavů
v Bassin de la Villette. Obraz má pevnou kompoziční
stavbu, budovanou s využitím zlatého řezu a geometrického členění plochy s vertikálními a horizontálními
liniemi. Malba spadá do doby, kdy byl Šíma okouzlen
estetikou dopravních prostředků, zejména parníků, jež
v tomto období maloval v Paříži i v Čechách. Dílo zahrnuté na právě probíhající výstavě Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)
představí v Masných krámech ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.
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02–25/06

Galerie Ladislava
Sutnara

Pelikán – Corbi

Výstava představí tvorbu dvou
designérů, které spojuje vášeň pro řemeslo: nedávno
zesnulého Františka Pelikána a Itala Maurizia Corbiho.
František Pelikán vtiskl během svého života tvář mnohým interiérům pod značkou ŠKODA a významně se podílel na vzhledu pražské tramvaje T3. Jeho metro jezdí
v Praze i v Petrohradě. Maurizio Corbi, designér společnosti Pininfarina, svým umem tvoří obraz nejmodernějších automobilů značky Ferrari. Současně se věnuje
detailní kresbě automobilů, a právě tuto část své tvorby
přijede do Plzně osobně představit.

od 08/06

Studijní a vědecká
knihovna

ProCit – Art with
autism

Děti s autismem mívají potíže porozumět světu kolem
sebe, tomu, co vidí, slyší, co prožívají ony i ostatní lidé.
Často se ztrácejí ve spleti sociálních vztahů, občas nám
nerozumějí a neumějí si s námi povídat. Na této výstavě k nám však tyto děti promlouvají a vyprávějí o svém
bohatém vnitřním světě, a to prostřednictvím svých
kreseb. Doprovodnou akcí bude 15. června v 17 hodin
přednáška Aleny Sivákové Autismus a my. Výstava bude
zahájena 8. června v 17 hodin.

09/06–21/08

Západočeské
muzeum

Jadran Šetlík:
Fotografické
obrazy
Jadran Šetlík patří k předním současným českým fotografům. Na výstavě představí díla novější i starší, od dětského a rodinného portrétu až po ilustrativní fotografie
z cyklu volné tvorby. Součástí výstavy budou také ukázky z připravovaného galerijního souboru Významné
červen 2016 | www.zurnalmag.cz
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osobnosti města Plzně, jako je například Miroslav Zikmund, Miroslav Horníček, Karel Gott, biskup František
Radkovský a další.

15/06 / 16:30

Západočeská galerie

Kulhavý poutník
ve výtvarném díle
Josefa Čapka

Přednáška z doprovodného programu k výstavě české moderny v Masných krámech se tentokrát zaměří
na dílo Josefa Čapka. Jeho nezaměnitelný svébytný rukopis spojuje zdánlivou naivitu s mimořádně působivým
poselstvím pro diváka. „Kulhavý poutník“ je název jeho
eseje z roku 1936, ve které se zabývá filozofickými úvahami o smyslu života a umění. Přednáší Pavla Pečinková
z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

16–30/06

Galerie Evropského
domu SVK PK

Nejlepší knihy
dětem

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové
české knihy pro děti a mládež. Jejich katalog slouží pro
orientaci knihkupcům, knihovnám, školám, ale také rodičům a širší veřejnosti. Na výstavě jsou umístěny ilustrace knih nominovaných i oceněných Zlatou stuhou nejen
za výtvarný počin roku. Vernisáž výstavy proběhne 16.
června v 17 hodin.

18–25/06

Šafaříkovy sady

Trnková zahrada
Do světa fantazie mohou vstoupit v Šafaříkových sadech nejen
děti, ale i jejich rodiče, a to díky výstavě prací žáků Soukromé základní umělecké školy Trnka. Sedmý ročník výstavy Trnková zahrada nese v letošním roce podtitul Příběhy ze strašidelného lesa a představí výběr ze žákovské
tvorby za uplynulý školní rok 2015/2016. Na sobotu 18.
června je od 14 do 17 hodin připraveno herní odpoledne,
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

Dozvěděli
jsme se…
… že Výstavní síň „13“ zve 13.
července na komentovanou
prohlídku výstavy moderní
knižní kultury ze sbírek Muzea umění Olomouc
Listování.
… že Západočeské muzeum chystá od července
výstavu Příběh kola… aneb od draisiny k favoritu
(1. 7.–28. 9.)
… že Knihovna města Plzně chystá na červenec
do foyeru Polanovy síně výstavu prací Evy Hubatové (vernisáž 12. 7.) a na srpen do mázhauzu radnice
výstavu Plzeň – město krásné knihy (8.–26. 8.).
… že v Galerii Ladislava Sutnara v červenci vystavuje Kurt van der Basch, kanadský storyboarder,
který pracoval například na nových Star Wars nebo
na Atlasu mraků.
… že v Galerii Jiřího Trnky byla prodloužena výstava 3XP /P89, a to do 12. června, na ni naváže Pocta
Bohumilu Sedláčkovi, která potrvá od 15. června
do 23. července.
… že v Galerii Azyl můžete od 30. 5. do 25. 6. vidět
výstavu obrazů a objektů nazvanou Setkávání.
které návštěvníky pobídne k vlastní výtvarné tvorbě.
Každý, kdo dorazí, bude mít možnost vytvořit své „umělecké dílko“, které bude umístěno do prostoru parku,
a stane se tak součástí výstavy.

23/06–06/09

Galerie města Plzně

Milan Knížák:
Zanechme svět
zvířatům

Milan Knížák je jedním z nejkontroverznějších umělců
současné české výtvarné scény. Svými aktivitami zasahuje do mnoha uměleckých oborů i do oblastí ležících
mimo umění. Jeho umělecké aktivity zahrnují akce, výtvarné umění, hudbu, architekturu, design, módu, básně, fotografie. Jeho výstava v Galerii města Plzně začne
23. června v 17 hodin vernisáží a 30. června ve stejný čas
nabídne komentovanou prohlídku.
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do 10/06

OC Plzeň
Rokycanská

Výstava Tajemný
hrad Bečov

18/06 / 10:00

DEPO2015

Dvojité výročí trolejbusů
v Plzni
Plzeňské městské dopravní podniky a Škoda
Electric přichystaly na polovinu června oslavu
výročí 75 let provozu a 80 let výroby trolejbusů
v Plzni s lákavým programem. Ten proběhne v sobotu 18. června od 10 do 18 hodin v prostorách
DEPO2015 v Presslově ulici.
Těšit se můžete na výstavu vozů od historických
po současné, jízdy historickými vozy, výstavu fotografií, soutěže pro děti, hudební vystoupení a další
doprovodný program.
V prostorách bývalého depa bude stát pěkně vedle
sebe celá plzeňská trolejbusová rodina. Připraveny
jsou i nostalgické jízdy historickými trolejbusy, které
v Plzni jindy k vidění nejsou. Z Dopravního podniku
hlavního města Prahy a Technického muzea v Brně
přijedou Škoda 6 Tr, 8 Tr, T11 a Tatra T400. Historie
nejmladšího dopravního prostředku plzeňské MHD
se začala psát 9. dubna 1941. Zároveň šlo o vůbec
první trolejbusový provoz na území Československa. První vůz vyjel ze zastávky u Městských lázní
a na lince „A“ mířil na Doubravku. Po několika týdnech přibyla linka „H“ k Ústřednímu hřbitovu. Trolejbusy tak nahradily autobusy na nejvytíženějších
a zároveň nejvíce kopcovitých linkách. Postupně
se rozšířily do většiny plzeňských předměstí a dnes
spolu s tramvajemi tvoří páteř plzeňské MHD.
Trolejbusový provoz v Plzni patří mezi nejmodernější provozy na světě, kromě pravidelně omlazovaného vozového parku disponují zbrusu novou technickou základnou a kvalitní trolejovou i napájecí sítí.
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Obchodní centrum Plzeň na Rokycanské připravilo výstavu o historii hradu a zámku Bečov, která je malou oslavou
20. výročí zpřístupnění zámku po rekonstrukci v roce
1996. Návštěvníci se seznámí s modelem původní hradní brány nalezené při archeologickém výzkumu nebo
s autentickou kovovou schránkou na relikviář sv. Maura.
Na sobotní odpoledne 4. června je navíc připraven interaktivní program pořádaný zaměstnanci edukačního
centra státního hradu a zámku Bečov. Zde si budete moci
vyzkoušet dobové kostýmy, skládání skleněných vitráží
či sbírání mincí rytířskou rukavicí a spoustu dalších programů. Více informací na www.oc-plzen.cz.

01/06 / 18:30

DEPO2015 – kavárna

Dialogy
o architektuře –
teoretik : praktik

Hosty třetí přednášky z cyklu Dialogy o architektuře budou teoretička a publicistka Karolina Jirkalová, redaktorka Art+Antiques, a architekt Roman Brychta, partner
studia Projektil architekti, který se kromě architektonické praxe věnuje i vedení ateliéru na UMPRUM. Společným jmenovatelem prezentací i rozpravy obou hostů
bude veřejný prostor, hovořit se však bude i o tom, jak
zprostředkovat myšlenky architekta veřejnosti, nebo
jak chutná denní chléb „praktiků“ české architektury.
Pořádá spolek Pěstuj prostor a vstupné je 40 Kč. Více
na pestujprostor.plzne.cz.

01/06– Bývalý DK Inwest
02/07 Autokino
Prostor po bývalém domě kultury se v červnu opět promění v Autokino. Večer co večer se sem budou moci sjet
milovníci filmů, aby ze svých aut sledovali třeba Mimoně, Pelíšky, Samotáře, Spectre, Jurský svět, Star Wars:
Síla se probouzí, Gran Torino nebo Osm hrozných. Kdo
si koupí VIP vstupenku, ten si bude moci tenhle zážitek
užít z patrového autobusu s luxusem jídla a pití. Vstupčerven 2016 | www.zurnalmag.cz

POZVÁNKA
Přijměte pozvání na oslavu
výročí 75 let provozu
a 80 let výroby trolejbusů
v Plzni, která se uskuteční
v sobotu 18. 6. 2016
od 10:00 do 18:00
v prostorách DEPO2015
v Presslově ulici.

CO VÁS ČEKÁ
• Výstava vozů od historických
po současné • Jízdy historickými
vozy • Testovací jízdy autobusem
• Výstava fotografií • Zajímavé
přednášky • Soutěže a program
pro děti • Hudební vystoupení
• Prodej upomínkových předmětů
• Občerstvení
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né či spíše vjezdné do Autokina činí 180 Kč za vozidlo
bez ohledu na počet pasažérů. Začátek promítání je
vždy ve 21:45 hod.

od
01/06

08–12/06

20. Mezinárodní folklorní
festival CIOFF® Plzeň 2016
K červnu v Plzni a okolí neodmyslitelně patří pestré
kroje z Čech, Moravy, Slovenska i exotických zemí.
Nejinak tomu bude i letos. Sejde se tu patnáct souborů z celého světa. Domácí luhy a háje budou již
tradičně reprezentovat plzeňské soubory Jiskra,
Jiskřička, Jiskra 58, Mladina a Mladinka podpořené
dobřanským Vozembachem, klatovským Šumavánkem, třemošenskou Třemchou a Národopisným souborem Postřekov.
Pestrý folklor Moravy bude zastupovat Cimbálová
muzika Veltlínek ze Znojma a vsetínský Soubor valašských písní a tanců Jasénka a sousední Slovensko
představí trnavský Trnafčan. Největší pozornost ale
určitě upoutají soubory přivážející folklor vzdálených zemí. Letos budou čtyři ze tří kontinentů. Dotek indiánských kultur Latinské a Střední Ameriky
přiveze na západ Čech peruánský soubor Folklore
group Tijeras de Ayacucho a mexický Sombrero
Negro – Manuel Ehécatl, do daleké Jižní Koreje
publikum přenese Hwaseong Dance Company.
Folklor jižních Slovanů pak představí chorvatský
Kuu Cernik. Kromě hlavního folklorního programu
nabídne festival také program doprovodný. Například v pátek 10. června vystoupí U Branky Velký dechový orchestr ZUŠ Chválenická nebo tu vystoupí
Divadelní spolek Tadeáš Guláš s pohádkou pro
děti. Sobotní poledne přinese taneční workshopy
českého folkloru ve Smetanových sadech a o dvě
hodiny později projde centrem města tradiční
krojovaný průvod. V sobotu ve 21 hod. se pak lidé
mohou podívat na jedinečnou a netradiční módní
přehlídku: přehlídku krojů z Plzeňska. Více informací a program naleznete na www.mffplzen.eu.
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Pouť k planetám

Do plzeňských ulic se zase po roce snesla
celá sluneční soustava. Techmanie rozmístila na tradiční
místa velké disky symbolizující Slunce a planety. Putujte
od planety k planetě a poznejte nejen každou z nich, ale
i vzdálenosti mezi nimi. Disky jsou totiž po městě rozmístěné v přesném měřítku, a tak snadno získáte představu,
jak daleko je od Merkuru k Zemi nebo od Země k Neptunu. Najdete je všechny?

03–04/06

DEPO2015

DronFest

Učarovaly vám drony? Pak nemůžete chybět na prvním ročníku DronFestu! Na veletrhu bezpilotních letadel načerpáte spoustu zajímavých informací. Každou hodinu je navíc
v programu přednáška s tematikou bezpilotního létání.
Samozřejmě dojde i na ukázky létání s drony. Uvidíte
stroje těch nejznámějších výrobců dronů – DJI, Gryphon
Dynamics, Robodrone Industry, Flydeo, Flyability Gimbal, Telink, Jamcopters a další. Publikum se stane také
svědky kvalifikace na mistrovství světa v FPV závodech
dronů 250' CZ Cup Open drone race. Více informací naleznete na dronet.sitmp.cz.

07/06 / 18:30

Zach´s Pub – kavárna

Beseda na téma:
Participativní
plánování

Kollárovu ulici čeká proměna! Je možné takto rušnou
ulici v centru města nějak změnit? Chcete více parkovacích míst nebo zeleně? Je možné se nějak společně dohodnout? Chcete-li se dozvědět odpovědi na tyto a jiné
dotazy, nenechte si ujít besedu o městské architektuře
a komunitním plánování. Pozvání na besedu přijali odborníci z Institutu plánování a rozvoje hlavního města
Prahy (www.iprpraha.cz). Pořádají sousedé z Kollárovy
ulice, ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor. Určeno
široké veřejnosti, zejména obyvatelům a podnikatelům
z Kollárovy ulice. Vstup je zdarma.
červen 2016 | www.zurnalmag.cz
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09–
12/06

Techmania

F1 ve školách

Do Techmanie se opět sjedou studentské formule. Proběhne tu tradiční republikové finále soutěže F1 na školách, což je celosvětová vzdělávací soutěž, určená týmům
studentů středních škol ve věku od 15 do 19 let. Studenti
mají za úkol navrhnout, zkonstruovat, otestovat, vyrobit
a závodit s vlastním modelem formule 1, který je poháněn CO2. Přijďte se podívat na budoucí konstruktérské
hvězdy a fandit jejich strojům. A nejen to! K vidění tu
bude závodní motor Ferrari monopostu F1, který v roce
2002 vyhrál pohár konstruktérů.

10/06 / 19:00

Městská plovárna

Smím prosit…?
na plovárně

Také letos se bude na Plovárně
tančit! Oblíbená tančírna Smím prosit…? se od června
do srpna bude konat ve speciální letní edici pod širým
nebem na Městské plovárně. Těšit se můžete na standardní, latinsko-americké tance, salsu, bachatu, kizombu,
zouk, tango argentino či swing. Více informací naleznete
na www.danceflow.cz nebo plovarna.plzne.cz.

10–11/06

Mystique

SPIRITUALITA
aneb Čarování
na dvorku
Malebné nádvoří domu v Rooseveltově ulici č. 15 opět
ožije komorním ezoterickým festivalem. Ten se koná již
po šesté a v prostorách historických budov a obchodu
budou návštěvníci moci využít výkladů karet, chiromantie, astrologie, vypracování partnerského horoskopu,
focení aury, nahlédnutí do minulých životů, automatické
kresby a písma, či zakoupit drahé kameny, šperky, magické amulety a další zajímavé věci pro potěšení těla i duše.
Připraven je i zajímavý doprovodný program, v pátek
na vás čeká Štěpánka Trojská Čížková se zpěvem „Léčivé
písně a mantry otevírající srdce“ a v sobotu se představí
šaman Dominik Tom Tetík s povídáním a hraním „Mayská znamení, indiánská flétna a buben z Guatemaly“.
Více informací naleznete na www.mystique.cz nebo
na tel.: 775 181 700. Vstup je zdarma.
červen 2016 | www.zurnalmag.cz

TIP NA ČERVEN
10/06 / 18:00

Noc kostelů
v Plzni
Noc kostelů v Plzni proběhne již po osmé v pátek 10. června. Své brány otevře 22 kostelů, kaplí
a modliteben, další pak v okolí Plzně (v celém kraji
přes 100 objektů). Noc kostelů zahájí v 18:00 v katedrále nový plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub
mší svatou. Pro návštěvníky Noci jsou připraveny
zajímavé programy, těšit se můžete na koncerty, taneční vystoupení, komentované prohlídky, otevření
obvykle nepřístupných prostor, výstavy a programy
pro děti. Po Plzni bude jezdit kyvadlová doprava.
Akce je zdarma! Podrobnosti o programech najdete
na www.nockostelu.cz. Návštěvníci v Plzni budou
mít k dispozici skládačku s programy všech míst
v Plzni, kde se Noc kostelů koná. Na jednotlivých
místech budou také k dostání památeční pohlednice a tři různá pexesa s kostely plzeňské diecéze.

TIP NA ČERVEN
DEPO2015
Plzeň 2015 přichystala
na červen atraktivní akce
jak ve svém domovském
DEPO2015, tak v dalších
lokalitách. Až do 15. 8.
zve DEPO2015 na hravou
výstavu pro děti i dospělé Dobrodruzi, která mapuje dlouhou cestu výpravy Čechů na Nový Zéland.
V rámci doprovodného programu představí 22. 6.
ředitel Západočeské galerie Roman Musil příběh
české vesnice Puhoi a malíře Gottfrieda Lindauera.
Devátého a desátého června bude DEPO2015 hostit konferenci OPEN UP 2016! Zhodnotí ekonomické dopady a přínosy kultury pro rozvoj měst. Více
informací a přihlášky najdete na www.plzen2015.
cz/openup2016. V polovině června startuje i další
ročník Letního barokního festivalu. Zahájí ho koncert Ensemble 18+ s hobojistou Vilémem Veverkou
v Mariánské Týnici. Večer vyvrcholí barokním ohňostrojem. Více na www.baroko2016.cz.
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10–
12/06

Historický víkend

Plzeň slaví narozeniny a gratulovat opět
přijdou postavy historické i bájné, muzikanti, kejklíři,
králové i prostý lid. U toho prostě nemůžete chybět!
V Proluce bude od pátku program pro nejmenší, katedrála bude patřit bohoslužbě za město, budova
spořitelny ve Františkánské ul. pozve na komentované
prohlídky. Na tradičních scénách budou hrát a zpívat
muzikanti, divadelníci, tanečníci a šermíři, sobotním
městem půjde průvod strašidel a dojde i na ohňostroj.
Ale především do města zavítá Otec vlasti v nadživotní
velikosti: desetimetrová loutka Karla IV. Více informací
naleznete na www.nadace700.cz.

11/06 / 14:00
22/06 / 08:45–21:00

BOHEMIA SEKT,
Starý Plzenec

OC Plzeň Plaza a přilehlý park

Rodinné letní
odpoledne pro
dospělé i špunty

Festival sportu 2016
Den plný pohybu, sportu a dobré zábavy, tak by se
dal charakterizovat Festival Sportu, který se uskuteční již třetím ročníkem. Přípravy jsou v plném
proudu a tým pod vedením olympionika Přemysla
Švarce připravuje program, u kterého se určitě nudit nebudete.

VSTUPNÉ

Přijeďte si užít skvělé odpoledne do areálu, kde se rodí
vyhlášený sekt. Během dne tu vystoupí Pavel Callta,
ABBA revival, Magnum Jazz Big Band, Tonya Graves,
Kryštof Michal a Portless. Připraveny jsou hry, soutěže,
divadlo pro děti a také prohlídky výrobních prostor společnosti. Těšit se můžete na ochutnávku staroplzeneckých sektů, vín z moravské produkce a gastronomické
zážitky. Vstupenky zakoupíte v Infocentru na náměstí
Republiky 41, ve vinotéce BOHEMIA SEKT, Smetanova 220, Starý Plzenec a na www.plzenskavstupenka.cz.
Vstupné je 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě. Kyvadlová doprava z konečné jedničky na Slovanech bude
v každou celou hodinu jezdit zdarma (od 14 do 22 hod.).
Více informací naleznete na www.bohemiasekt.cz.

100 KČ V PŘEDPRODEJI, 150 KČ NA MÍSTĚ

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NÁM. REPUBLIKY 41, PLZEŇ A VE VINOTÉCE
BOHEMIA SEKT, SMETANOVA 220, STARÝ PLZENEC, WWW.PLZENSKAVSTUPENKA.CZ

DOPRAVA Z PLZNĚ KYVADLOVÁ DOPRAVA BUDE JEZDIT KAŽDOU CELOU HODINU
OD 14 DO 22 HODIN, A TO Z NÁMĚSTÍ MILADY HORÁKOVÉ, SE ZASTÁVKOU SVĚTOVAR (PLZEŇ, SLOVANY).

PARTNEŘI:

V areálu za obchodním centrem Plzeň Plaza vyroste více než čtyřicet sportovních stanovišť pro
všechny věkové kategorie s možností aktivního zapojení a vyzkoušení všech aktivit. Na přípravě a realizaci akce se podílí celá řada plzeňských neziskových organizací, spolků a klubů. K velkým lákadlům
bude patřit třeba autogramiáda známých sportovců, představení sportovců, kteří se kvalifikovali
na olympiádu v Riu, Monte Carlo Roadshow, koncerty a hudební vystoupení, soutěže, doprovodný
program nebo celorepublikový T-mobile Olympijský běh na pět a deset kilometrů. A kdo bude mít
štěstí, ten tu navíc vyhraje automobil Škoda.

bohemia_sekt_den_otevrenych_dveri_inz_148x210_01_vystup.indd 1

Dopolední program bude patřit převážně dětem
z mateřských, základních a středních škol, ale to
samozřejmě neznamená, že byste nemohli přijít
již dopoledne. Odpoledne je pak zaměřeno více
na veřejnost. Vstupné je 50 korun, děti dvacet. Festival sportu trvá od tři čtvrtě na devět ráno do devíti hodin večer.
Více informací naleznete na www.festivalsportu.cz
a aktuality o Festivalu Sportu můžete sledovat také
na Facebooku.
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11–12/06

Jiráskovo náměstí
Víkend otevřených
zahrad v Klášterní
zahradě
V rámci Víkendu otevřených zahrad se veřejnosti opět
odhalí běžně nepřístupná zahrada dominikánského
kláštera. Nechte se pozvat na jazzové koncerty, pěvecké
vystoupení, oživené prohlídky, historické hry a prodejní
výstavu bylinek. V sobotu ráno bude v parku před kosčerven 2016 | www.zurnalmag.cz

Kulturní tipy

telem zahájena výstava o minulosti Jiráskova náměstí
nazvaná „Paměť“, poté kardinál Dominik Duka pokřtí
sochu P. Marie. Večer se zahrada dokonce vůbec poprvé
roztančí v rytmu swingu tančírny Swing Kiss. Akce začíná
v sobotu v 9 a v neděli v 10 hodin. Podrobnosti na www.
jiraskovonamesti.plzen.eu a fb.com/pestujprostor.

od
11/06

ZOO

Ve znamení léta
a dívčího půvabu

Stěžejní červnovou víkendovou akcí v Zoologické a botanické zahradě města Plzně bude tradiční volba Květinové
dívky 2016 a vítání léta. Oba programy se uskuteční 11. 6.,
pro rodiny s dětmi bude připravena od 10 do 17 hod. velká pohádková stezka a soutěže o ceny. Chybět nebude
ani oblíbená bylinková olympiáda. Květinová dívka je
soutěž pro slečny ve věku od 12 do 16 let; letos se bude
konat již po sedmé a její finále začne ve 14 hod. před
Tropickým pavilonem. Poslední předprázdninovou akcí
bude v sobotu 25. června od 10 do 17 hod. loučení se školou – den plný soutěží, her a sladkých odměn.

TIP NA SRPEN
05–21/08

Za OC Plzeň Plaza se v srpnu
otevře Olympijský park
V době konání XXXI. letních olympijských her v Rio
de Janeiru bude Plzeň jedním ze čtyř míst v Česku,
kde vznikne Olympijský park. Návštěvníci parku
v areálu za OC Plzeň Plaza budou moci mimo jiné
sledovat na velkoplošných obrazovkách moderované přímé přenosy z brazilského Ria ze sportovních soutěží i slavnostních ceremoniálů, zapálení
vlastního olympijského ohně, prezentaci sportů
(11 sektorů rozdělených podle sportovních odvětví), exhibiční turnaje se sportovními hvězdami,
příměstský tábor pro děti a mnoho dalšího.
Součástí Olympijského parku bude štafeta, při
které zájemci ve Škoda Sport Parku v Doudlevcích
zdolají po svých, na bruslích nebo na kolech vzdálenost z Plzně do Ria, tedy 9 800 km. Více informací
naleznete na www.sport.plzen.eu.

červen 2016 | www.zurnalmag.cz

11–12/06

Víkend otevřených
zahrad
Druhý červnový víkend se opět
otevřou běžně nepřístupné
zahrady. Veřejnost bude moci navštívit Luftovu zahradu v Doudlevcích, arboretum Sofronka včetně lesní
školky Větvička, hřbitov Všech svatých na Roudné,
vodní zahradu pod hrází Velkého boleveckého rybníka
a také několik zahrad mateřských škol. Zajímavou zahradu nabízí třeba stará škola na Prusinech s bylinkovou a zeleninovou zahradou či zahrada sdružení ENVIC
na střeše, První plzeňská komunitní zahrada nebo mezigenerační zahrada v TOTEMu. Připraveny jsou i komentované prohlídky, dílny, divadelní vystoupení. Více
na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

12–18/06

TANEC PRAHA 2016
Taneční
představení,
performance v centru města
i pohybové workshopy, to
vše nabídne letošní TANEC
PRAHA v Plzni. Užijte si interaktivní dětské představení MOMO, živelný tanec a workshop s Kostaričany Los INnato na náplavce nebo mladé české
i světové choreografy v originálních inscenacích, ze
kterých se vám bude tajit dech. Objevte kouzlo současného tance a probuďte svoji fantazii. Více informací
na www.tanecpraha.cz.

15/06 / 18:30

DEPO2015 – kavárna

Dialogy
o architektuře –
doma : venku

Jarní cyklus přednášek o architektuře se završí dialogem
o tvorbě a inspiraci u nás i v zahraničí, o životním příběhu a osobní cestě mladých českých tvůrců. Vystoupí
architekti Tomáš Král (architectureMADE), který sbíral
profesní zkušenosti ve Švýcarsku či v Mexiku, a Vladimír
Mašinský (HB Reavis), který žije ve Velké Británii, kde
navrhl mj. zastřešení Olympijského stadionu v Londýně. Obou hostů se můžete ptát: Jak se žije a prosazuje
českým architektům v zahraničí? Jaký základ si přinesli
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z českých škol? Jak přivyknout odlišné mentalitě? A kde
jsou doma? Pořádá spolek Pěstuj prostor, vstupné je
40 Kč. Více na pestujprostor.plzne.cz.

15/06 / 09:00

Amfiteátr a park
za OC Plzeň Plaza
Plzeňský den Integrovaného záchranného systému
25–26/06

Amfiteátr OC Plzeň Plaza

Motor Open Plzeň Plaza 2016
Motor Open Plzeň Plaza je jediný charitativní open
air autosalon v ČR. Jeho výtěžek je určen na podporu svozu mentálně postižených klientů Diakonie
Západ z jejich domovů do specializovaných zařízení a na provoz mobilního nízkoprahového Klubu
Uličník pro děti a mládež. Jeho program potrvá
v sobotu od 10 do 18 a v neděli od 10 do 17 hodin
a bude ve znamení auto a moto shows.
Kromě více než 100 vystavených nových vozů nejrůznějších značek se publikum může těšit na kaskadérskou show na čtyřkolce v podání Richarda
Mošny, v neděli bude pálit gumy David Cibulka ze
Slidecars drift team a v sobotu budou lidé moci
obdivovat závodní speciály Škoda Felicia Patrika
Hyšky a jeho rallycross teamu. Milovníky adrenalinu nadchne i moto trial show Josefa Bigi Bigase
a nebo parkurové vystoupení B flies.
Skutečnou adrenalinovou lahůdkou pak bude
sedm metrů vysoký globus smrti, ve kterém se
na historických motocyklech projede Lukáš Hromádka. Chybět nebudou ani upravené speciály
nebo veteráni, představí se i několik klubů vybraných značek jako Jaguar Club Czech Republic, Watrburg Club a další. A poprvé bude vystavena i loď.
Dospělí návštěvníci jistě neminou expozice prodejců aut, motocyklů, čtyřkolek i motokár, zatímco děti určitě budou muset jít na obří nafukovací
atrakci, bazén se skluzavkou nebo do dětské zóny
rádia Kiss Proton. Připravena je i soutěž o hodnotné ceny jako poukaz na plnou nádrž či zapůjčení vozu na víkend! Více informací naleznete
na www.diakoniezapad.cz.
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Město Plzeň zve na 8. ročník Plzeňského dne s Integrovaným záchranným systémem. Akce proběhne ve
středu 15. června v areálu Amfiteátru a parku pod OC
Plzeň Plaza. Těšit se můžete na techniku a ukázky výcviku profesionálních a dobrovolných hasičů, Policie
ČR, Městské policie Plzeň, Zdravotnické záchranné
služby Plzeňského kraje, záchranářů a ostatních složek záchranného systému. Děti budou mít možnost
vyzkoušet si provoz na mobilním dopravním hřišti,
dospělí zase simulaci nárazu a převrácení na trenažeru BESIP, představí se i policejní klub MuSaDo. Letos
bude pro děti připravená i „Stezka pro malé hrdiny“.
Program potrvá do 14:00 hod.

17/06
10:00

OC Plzeň Rokycanská

JOBfest

17. června bude po celý den pasáži OC Plzeň na Rokycanské probíhat pracovní veletrh JOBfest. Pracovní pozice
budou návštěvníkům nabízet významné firmy z regionu
a zájemci o práci se tak mohou potkat na jednom místě
se zástupci a personalisty významných podniků Plzeňského kraje. Lidé hledající lepší nebo zajímavější práci tak
budou mít šanci dozvědět se mnohem víc než z inzerátů.
Tento v pořadí již sedmý veletrh pracovních příležitostí
je v České republice unikátní právě svým konáním v obchodních centrech a nemá v ČR obdobu. Veletrh proběhne pod záštitou Plzeňského kraje, Krajské hospodářské
komory Plzeňského kraje a Úřadu práce ČR.

18/06
10:00

Techmania

Lego

Devatenáctého června je Den otců, a tak Techmanie připravila program, který skvěle zabaví jak děti, tak tatínky: den plný nejmodernějších variant stavebnice Lego!
Od deseti hodin do půl dvanácté a od jedné do půl třetí
se budou moci seznámit s robotickými programovatelnými stavebnicemi Mindstorms a WeDo.
červen 2016 | www.zurnalmag.cz
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20–
26/06

Amfiteátr Lochotín

Filmové noci

Pár dnů před koncem školního roku startují letošní Filmové noci v lochotínském amfiteátru. A opět budou
plné novinek a lákadel. Co třeba takový piknik s grilovaným masem nebo studeným bufetem? Stačí si jen koupit správnou vstupenku! A co se bude promítat? V červnu to bude například Padesátka, Lída Baarová, Everest
nebo Šílený Max: Zběsilá cesta. Za dalšími skvělými filmy sem budete moci přijít i po celé prázdniny. Začátek
promítání je vždy ve 21:30 hod.

24/06
21:30

Amfiteátr Lochotín

Mamma Mia! Live

Enigmatic Cinema je zážitkové kino. A co je to zážitkové
kino? To je biograf na plné pecky a všemi smysly. Přijďte zažít filmový muzikál Mamma Mia! První akce tohoto
typu u nás kombinuje projekci s reálným prostředím,
tanečními vystoupeními skupiny Spider, která jsou šitá
programu na míru, parkourovou akrobacií, mappingem
či UV efekty. Před filmem čekají publikum exhibice,
show a soutěže a po něm letní disco party. Promítá se
na plátno široké 24 metrů, a to 5.1 Hi-Fi stereo systémem
v původním znění s titulky.

25/06
14:00

Zámek Červené Poříčí

Vítání léta

Vítání léta bylo vždy doménou umělců, literátů, básníků a hudebníků. Proto zámek Červené Poříčí připravil
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ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů
Vítání léta. Nebudou chybět ani hudebníci a dramatičtí umělci. Letos si v zámecké kapli Nejsvětějšího srdce
Páně můžete vychutnat minirecitál Milana Čechury
nebo pořad z děl Jiřího Ortena, Josefa Hory a Josefa
Kainara – v podání divadelního souboru Světlonoš(ž)ky
z plzeňského TOTEMu.

27–
30/06

Techmania

Natáčení U6

V posledních dnech školního roku bude Techmanie
zavřená. Česká televize tu totiž bude natáčet další díly
dětské vědomostní soutěže U6 – úžasný svět techniky.
Soutěž pro pětičlenná družstva reprezentující konkrétní školu se bude odehrávat ve všech prostorách science
centra i planetária, a tak sem, bohužel, nebude mít veřejnost přístup. Techmanie se tímto omlouvá a zve na svůj
prázdninový program, který nabídne kriminálku, špióny
a setkání se sci-fi.

29/06 / 15:00

Habrmannův park

Vítání prázdnin

Odpoledne plné zábavy, soutěží a písniček pro děti i dospělé
se zpěvačkou Janou Rychterovou, to je vítání prázdnin
v režii D klubu. Těšit se také můžete na tvůrčí dílnu, deskové hry, stan a skákací hrad městské policie, občerstvení, balónky, malování na obličej a mnoho dalšího. Programem provází Lucie Pelanová.
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02/06 CineStar, Cinema City

Správní chlapi / krimi / thriller
Sedmdesátá léta v Hollywoodu byla hodně divoká a soukromý detektiv Holland March se musí pořádně otáčet, aby se
uživil. Je to profík na hledání lidí, ale trochu smolař a žádný
drsňák. Na rozdíl od Jacksona Healyho, jenž se živí vymáháním dluhů a za peníze rozbije držku komukoliv. Třeba
i Hollandovi, se kterým nebylo jejich první setkání zrovna
přátelské. Teď si ale Jacksona najala vysoce postavená politička, která chce najít svou ztracenou dceru. Healy rychle
pochopí, že tohle není jeho obor, a tak přemluví Hollanda,
aby mu pomohl. Nesourodá dvojice rychle zjišťuje, že celý
případ je o dost složitější, a brzy narazí na mrtvolu pornohvězdy i zabijáky ve službách mafie. Začíná jít o krk. Retro krimi komedii natočil Shane Black, legendární scenárista filmů Poslední skaut nebo
Smrtonosná zbraň, a režisér třetího Iron Mana. Do hlavních rolí obsadil oscarového Russella Crowea a sympaťáka Ryana Goslinga, uvidíte ale třeba i Kim Basinger.

CineStar, Cinema City

26/05

Alenka v říši divů: Za zrcadlem / rodinný
Alenka v říši divů vydělala v kinech víc než miliardu dolarů. To jsou čísla, která
umí v Hollywoodu účetním zamotat hlavu a obvykle znamenají jediné – pokračování. To teď míří i do našich kin, ale bude se muset vyrovnat s jednou
velkou ztrátou. Za kamerou už není Tim Burton, autor Střihorukého Edwarda, Batmana nebo Velké ryby, ale James Bobin. Ten natočil velmi povedené
rodinné Mupety, i jejich pokračování, takže na kvalitě by to nemělo být vidět. Jinak se ale vrací všichni staří známí
v čele s Johnnym Deppem jako Kloboučníkem. A právě kvůli Kloboučníkovi se musí Alenka vrátit zpátky do říše divů.
Setkává se tu i se svými dalšími starými přáteli, Bílým králíkem, kocourem Šklíbou nebo houseňákem Absolomem,
ale jak to tak vypadá, dřív potrhlý Kloboučník není úplně fit. Podle všeho ztratil svou svoucnost, a pokud ji rychle nedostane zpátky, je to jeho konec. Při pátrání po Kloboučníkově svoucnosti se musí Alenka vydat do neznámých krajin, potká staré protivníky, ale především musí najít Chronosféru, kterou ukrývá samotný Čas ve Velkých hodinách.
Cesta k nim bude zatraceně nebezpečná. Krom Deppa se vrací i Mia Wasikowska nebo Anne Hathaway, a pokud
hledáte film pro celou rodinu, neměla by vás druhá Alenka v říši divů ani v nejmenším zklamat.

26/05

CineStar, Cinema City

Maggie má plán / komedie
Maggie je kolem třiceti, žije v New Yorku a nic jí nechybí. Krom té pravé lásky.
Na tu ale ne a ne narazit a hledání už ji pomalu přestává bavit. Rozhodne se
tedy, že se stane svobodnou matkou a zkusí tak trochu zneužít svou bývalou školní lásku. Věci ale nejdou úplně podle jejích představ, seznámí se totiž
s Johnem, sympatickým profesorem, který se jí zdá být skoro dokonalý. Jen je
tu jeden problém, John je ženatý. Ne zrovna šťastně, ale ženatý. Jiskra ale už přeskočila a Maggie je rozhodnutá získat Johna pro sebe. Není to tak těžké, jeho manželství končí rozvodem a hrdinka ho má pro sebe. Šťastný konec? Ani
zdaleka. Po pár letech totiž Maggie dochází, že John a jeho první žena si byli souzeni a patří k sobě. Takže je teď chce
dát znovu dohromady. Hlavní roli v romantické komedii si zahrála sympatická Greta Gerwig, ale uvidíte tu i Ethana
Hawkea nebo oscarovou Julianne Moore.
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CineStar, Cinema City

02/06

Želvy Ninja 2 / akční / sci-fi
S Želvami Ninja vyrostlo hned několik generací fanoušků a dnešní třicátníci nejspíš jen neradi přiznávají, že když jim bylo osm, hltali každý díl animáku o těchto
hrdinech, kteří žili v kanálech, ládovali se pizzou a bojovali proti zlu. Před nedávnem se čtveřice Leonardo, Michelangelo, Donatello a Rafael vrátili v celovečerní
podobě v hraném filmu (oni sami byli pochopitelně digitální) a slavili celkem
úspěch. Teď tu jsou s druhým dílem, kde zjistí, že Trhače na konci jedničky nejen že nezlikvidovali, ale že se vrací a má
s sebou pár hodně nebezpečných přátel. Po ulicích New Yorku se začínají pohybovat obří zmutovaní rváči, své k tomu
řekne i jeden tak trochu šílený vědec, a zdá se, že se objeví i mimozemský padouch jménem Krang. Na Želvy Ninja toho
zkrátka bude hodně, naštěstí nevyrazí do akce bez pomoci. Záda jim bude krýt nejen reportérka April v podání Megan
Fox, ale nově i hrdina Casey Jones. Bude to ale stačit na nepřátele, kteří drží v rukách všechna esa?

09/06

CineStar, Cinema City

Warcraft: První střet / fantasy
Adaptace počítačových her zatím v kinech moc úspěchu neslaví, ale je to hlavně
proto, že Hollywood s nimi moc neumí pracovat. Warcraft: První střet by mohl
tohle prokletí zlomit, film totiž vytváří stejná společnost, jaká je zodpovědná
za herní předlohu. Vycházet se bude z úplně první strategické hry, která vyšla
v polovině devadesátých let a řadí se mezi klasiku. V zemi Azeroth vládne mír,
pohoda a moudrý král. Lidem tu nic nechybí, bohužel časy klidu jsou teď pryč. Skrze magický portál sem totiž přišla
Horda, tisíce a tisíce Orků, obřích barbarských válečníků, kteří utíkají ze svého zničeného světa a hledají nový domov.
První kontakt nedopadne vůbec dobře a lidé se začínají připravovat na válku, která dřív nebo později musí přijít. Alespoň si to myslí většina z nich. Rytíř Anduin Lothair však věří, že mír ještě není ztracený a že obě rasy by mohly v Azerothu žít bok po boku. Když zjistí, že i mezi Orky jsou jedinci nakloněni tomuhle nápadu, rozhodne se spojit síly s jejich
vůdcem Durotanem a společně zkusí zabránit katastrofě, která by mohla navždy změnit svět a přinést smrt tisícům
nevinných na obou stranách. Velkolepá fantasy ve stylu Pána prstenů spoléhá na epickou herní předlohu, ale i na svéráznou vizuální stránku. Dočkáme se v ní živých herců, ale všichni Orci a většina prostředí bude digitální a má připomínat třeba slavného Avatara. Za kameru se postavil Duncan Jones, režisér vynikajících sci-fi filmů Měsíc a Zdrojový kód.

09/06

CineStar, Cinema City V zajetí démonů 2 / horor

Režisér James Wan je asi nejvýznamnějším hororovým tvůrcem současnosti. Nedávno si sice s úspěchem odskočil
k akčnímu žánru a natočil sedmé Rychle a zběsile, ale teď je zpátky a chce diváky zase strašit. A jako tvůrce slavné série
Saw nebo Insidious moc dobře ví, jak na to. Konec konců to potvrdil i v duchařském hororu V zajetí démonů, jehož
pokračování právě vstupuje i do českých kin. Lorraine a Ed Warrenovi, specialisté na vymítání démonů, v něm cestují
do Anglie, aby pomohli svobodné matce s jejím neobvyklým problémem. Ji a její děti trápí tajemní obyvatelé jejich
domu. Lorraine s Edem rychle zjistí, že mají co do činění hned s několika potvorami, ale netuší, že celá situace je o dost
složitější a pro hrdiny se z ní stane osobní záležitost. Rutinní práce se mění v boj o holý život a Warrenovi tuší, že tentokrát si ukousli možná příliš velké sousto.

CineStar, Cinema City

16/06

Hledá se Dory / animovaný / komedie
Animák Hledá se Nemo se může chlubit Oscarem a obrovským davem fanoušků. Těch malých, i těch odrostlejších. A všichni nejspíš zamíří do kina na volné
pokračování Hledá se Dory. Jeho hrdinkou bude rybička, kterou jste mohli
poznat už v minulém filmu, a už tehdy měla trošku problém s pamětí. A to se
nezlepšilo. Dory je hodná, starostlivá a kamarádská, obvykle je ale ráda, že si
červen 2016 | www.zurnalmag.cz
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pamatuje, co měla ráno k snídani. Teď si však na jednou celkem zásadní věc vzpomněla, vybavila si vlastní minulost
a ztracenou rodinu a tu teď chce najít. Její cesta povede přes moře i oceány, ale skončí na dost nečekaném místě,
v obřím akváriu v Kalifornii, kde se léčí mořští živočichové. Narazí tu na krátkozrakou běluhu i nabručeného chobotničáka, ale objeví i svoje rodiče? Scénář i režii dostal na starost Andrew Stanton, který je zodpovědný i za první film,
takže o kvality se nejspíš bát nemusíme.

16/06

CineStar, Cinema City

Podfukáři 2 / akční / komedie / thriller
Stylový napínák Podfukáři nám před pár lety představil čtveřici kouzelníků
a iluzionistů, kterým se povedlo nejen bavit davy, ale i zorganizovat trojici
drzých a odvážných zlodějských kousků a dostat za mříže nebezpečného protivníka. A pak parta, která si říká Čtyři jezdci, jednoduše zmizela. Teď jsou ale
zpátky a chystají se na světové turné, kde chtějí předvést věci, jaké si jejich
publikum nedovede ani představit. To ale není všechno. Vyšlápnout si chtějí i na dalšího zločince, technologického
magnáta Waltera. Brzy se však ukáže, že pro Čtyři jezdce bude možná trošku větším soustem, než si původně mysleli.
Walter je totiž připravený a navíc má i něco společného s jejich starým nepřítelem. Svižnou jízdu plnou kouzel, akce
a stylových vtipů natočil Jon M. Chu, autor dvojky G. I. Joe, a v hlavních rolích se vrací hvězdy jako Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Morgan Freeman nebo Michael Caine. Nového záporáka si zahraje Daniel Radcliffe, který má s kouzly
jako bývalý Harry Potter dost zkušeností.

		

CineStar, Cinema City

16/06

Centrální inteligence / komedie
Na střední škole byl Calvin hvězda. Oblíbený sportovec, hezoun a frajer se
spoustou kámošů, na něhož letěly holky. Bob byl jeho pravým opakem. Obézní kašpar, z něhož měli všichni srandu. Včetně Calvina. Po letech se ale situace
změnila. Zatímco z Calvina je obyčejný účetní s trochu nudným životem, Bob
vypadá jako kulturista a pracuje pro CIA. Teď se oba po letech sejdou na srazu
střední školy a Bob Calvina tak trochu vtáhne do svého světa. Proti jeho vůli. Potřebuje pomoc odborníka na čísla,
aby pohnul s náročným případem. Calvin nadšený není a v okamžiku, kdy mu kolem hlavy začnou létat kulky, je
už vyloženě zoufalý. Ale nenadělá nic. Spolu s Bobem se octli přímo uprostřed spiknutí obřích rozměrů, a pokud
chtějí přežít, musí začít spolupracovat. Akční komedie Centrální inteligence spojí dvě velké herecké hvězdy. Střílet
bude Dwayne Johnson z Rychle a zběsile nebo San Andreas a o humor se postará Kevin Hart, momentálně jeden
z nejpopulárnějších komiků.

23/06

CineStar, Cinema City

Den nezávislosti: Nový útok / sci-fi / akční
Kultovní válečná sci-fi Den nezávislosti letos slaví dvacet let. A tak si jeho
tvůrci nadělili pokračování. Den nezávislosti: Nový útok se odehrává samozřejmě dvě dekády po prvním příběhu, kdy lidstvo jen tak tak s pomocí
dojemného projevu amerického prezidenta a velkého odhodlání odrazilo
mimozemský útok. Všem ale bylo jasné, že válka ještě neskončila. Lidstvo
mělo dvacet let na přípravu na další invazi. Nová generace válečníků dostala k dispozici zbraně, které lidé obšlehli
od svých nepřátel, a také dokonalý výcvik. A pak už zbývalo jen čekat. Teď se obyvatelé Země dočkali, mimozemská invaze pokračuje a je jasné, že druhé kolo bude mnohem děsivější než to první. Armáda protivníků z vesmíru
dorazila silnější než minule, lépe připravená a tentokrát ví, že lidstvo nesmí podcenit. Začíná válka, ve které jde
o všechno. A i když se lidé připravovali, jak mohli, možná, že to nebude stačit. Režie se opět ujal Roland Emmerich
a vrací se i herci z prvního filmu Bill Pullman nebo Jeff Goldblum. K nim se přidají mladé hvězdy Liam Hemsworth
nebo Maika Monroe.

38

červen 2016 | www.zurnalmag.cz

Filmové premiéry

23/06

CineStar Ratchet a Clank: Strážci galaxie / animovaný

Na regulérní Strážce Galaxie si budete muset počkat až na příští rok, kdy dorazí pokračování povedené akční sci-fi, ale
s těmi, kteří míří do našich kin teď, by taky mohla být zábava. Ratchet a Clank: Strážci galaxie je filmová adaptace příběhů hrdinů ze slavné série počítačových her. A i když jde o animák, bavit by se měli nejen malí diváci, ale i ti starší. Bez
ohledu na to, jestli patří mezi znalce herní předlohy. Fenek Ratchet a jeho robotický kámoš Clank tu spojí síly s bandou
superhrdinů a pokusí se zastavit šílence, který chce zničit planetu Solana. Nejde to ovšem úplně podle plánu a dvojice
hrdinů, která má však ke skutečným hrdinům vlastně celkem daleko, má najednou v rukách osud milionů.

23/06

CineStar, Cinema City

Léto All Exclusive / komedie
Nalezená kamera na selfie tyči odhalí, co všechno se stalo během jednoho výletu partičky Evropanů do brazilské džungle. A ukáže neuvěřitelné věci! Likvidací ohromného pavouka v trenýrkách počínaje a domorodým kmenem, který
pronásleduje babičku na elektrickém křesle, konče. Všechno začalo jako skvělá
dovolená s kamarády a snoubenkou v brazilském ráji. Sluníčko, pláž, samba,
rumba i rum, dovádění ve vodě, holky v bikinách. Právě tady chce Franck požádat svou snoubenku o ruku. Jeden den
se skupina na prázdninách vypraví na výlet, otec snoubenky jim vnutí i stoletou babičku na elektrickém vozíku… střih!
Najednou probíhá horečnaté pátrání. Z výletu do džungle se nevrátili, několik dní o nich nikdo neví, v oblasti jsou domorodé kmeny kanibalů. Až konečně! Najde se kamera na selfie tyči, kterou si jeden z nich vždycky všechno natáčel.
A ukáže se, že to nebyl výlet, ale opravdový brazilský karneval katastrof.

CineStar, Cinema City

30/06

Než jsem tě poznala / drama
Emilia Clarke ze Hry o trůny se vloni předvedla v pátém Terminátorovi
a i na letošek si připravila film. Tentokrát ale komornější a nejspíš v něm nebudou žádní vraždící roboti z budoucnosti. Než jsem tě poznala je totiž romantické drama. Točí se okolo mladé dívky jménem Louisa. Je to sympatické
trdlo z malého města, které moc neví, co se životem. Pak ji ale vyhodí z práce
a ona musí začít přemýšlet, co dál. Kývne na nabídku stát se ošetřovatelkou a dostane za úkol starat se o Willa
Traynora, mladíka, který po těžké nehodě ochrnul a zůstal upoutaný na vozíku. Přišel o chuť do života a s Louisou
si do oka zrovna nepadnou, ale po čase se ukáže, že tahle živelná holka je přesně to, co může Willovi pomoci
vyrovnat se s novým životem. A přátelstvím to mezi těma dvěma možná neskončí.

30/06

CineStar, Cinema City

Hra peněz / drama / thriller
Hvězda Mlčení jehňátek Jodie Foster zvládla spojit kariéru herečky a režisérky.
A obojí jí jde skvěle. U Hry peněz se postavila pouze za kameru, ale to vůbec
nevadí, protože hereckých hvězd dorazí i tak dost. Těšit se můžete na oscarové tváře George Clooneyho a Julie Roberts. Ti pracují na úspěšném televizním pořadu, v němž radí lidem, jak nejlépe investovat peníze. Charismatický
Lee Gates stojí před kamerou, jeho kolegyně Patty šéfuje celému studiu. Práce je pro ně už rutina, tenhle den ale
bude jiný. Na plac totiž napochoduje mladík Kyle, který kvůli jejich radám špatně investoval, přišel o všechny peníze
a ohrozil celou svou rodinu. A chce spravedlnost, protože tuší, že se světem financí někdo nehraje fér hru. Lee se
stane jeho rukojmím a má za úkol v přímém přenosu ukázat na lidi, kteří dovedou hrou s fakty a čísly ničit životy
nevinných. Moderátor i jeho kolegyně však časem zjistí, že Kyle není jen vyšinutý a naštvaný chlapík s pistolí, ale že
na jeho teoriích je něco pravdivého. A rozhodnou se postavit na jeho stranu. Proti nim stojí policie, ale i banky a nekompromisní finančníci, jimž nevadí, že kvůli jejich kšeftům možná dojde na mrtvoly. Hra nervů začíná.
červen 2016 | www.zurnalmag.cz
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RESTAURACE
27/05 / 17:00

Hotel U Pramenů

Víno pro Plzeň

V pátek 27. května zve Hotel
U Pramenů všechny příznivce
vynikajících vín na již 4. ročník největšího vinařského
festivalu v Plzeňském kraji „Víno pro Plzeň“. Těšit se
můžete na výběry toho nejlepšího od moravských vinařů. Ochutnáte vzorky vybrané exkluzivně na tuto
akci od vinařství Proqin, Hort, Lahofer, SOŠ Valtice,
Volařík, Košut a další. K vínům budou připraveny speciality šéfkuchaře restaurace U Pramenů. Více info naleznete na www.upramenu.cz. Rezervace vstupenek
na tel.: 377 522 255, nebo na emailu: info@upramenu.cz.
Cena vstupenky je 200 Kč.

od 01/06, víkendy

Pulcinella

Speciality
z čerstvých lanýžů
Italská restaurace Pulcinella
na severním okraji Plzně svým zákazníkům během červnových víkendů nabídne speciality z čerstvých lanýžů.
Budou moci ochutnat třeba hovězí carpaccio s hoblinami
čerstvého lanýže, bruschettu s vajíčkem a lanýži, lanýžové risotto, hovězí flank steak s lanýžovo-bramborovým
pyré a jako dezert panna cottu s lanýžovou čokoládou.

12/06 / 12:00

Pils’n’Grill

Zahradní
barbecue
Na prahu léta zve restaurace hotelu Courtyard by Marriott na oblíbený brunch
ve stylu neméně oblíbených grilovaček. Užijte si čas
s rodinou, kdy se nemusíte starat o přípravu a servírování jídla, ani o zábavu svých dětí. To vše je v ceně. Teplý
bufet bude založen do tří hodin a studený ještě o hodinu déle. Program pro děti obohatil moderní i-corner vybavený sedacími pytli, tančící podložkou pro slečny, fotbálkem pro kluky a X-BOXem. Cena za osobu je 590 Kč,
děti do 6 let mají vstup zdarma, děti od 6 do 10 let platí
150 Kč a děti od 10 do 15 let 295 korun. Rezervace probíhá na tel.: 373 370 142.
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17/06 / 19:00

Nevinný bar

Degustace vín
z vinařství Bauman
Nevinný bar zve na řízenou
ochutnávku vinařství rodiny Baumanů z Velkých Bílovic.
To vyrábí svěží, především bílá vína výhradně z hroznů
z vlastních vinic. Degustovaná vína bude možné zakoupit na místě za zvýhodněné ceny a proběhne také
losování o lahev vína. Rezervace míst nutná, a to buď
na baru, nebo na tel.: 774 002 005. Vstupné je 250 Kč.

17–19/06

Na Parkánu

Burgery
Na Parkánu
I třetí červnový víkend si můžete zajít do Šenku Na Parkánu vychutnat pořádný burger
s porcí steakových hranolků. Tentokrát šéfkuchař Václav
Polata připraví burger z kuřecího masa ochucený čerstvými bylinkami a sušenými rajčaty doplněný ledovým
salátem, mozzarellou a sweet chilli omáčkou.

Moving Café
Koperníkova 56, Plzeň
Tel.: +420 775 131 309
www.johancentrum.cz
Otevírací doba: po–pá 10–18,
vždy hodinu před začátkem
akce
Moving Café je součástí
kulturního prostoru Moving Station, svébytné alternativní scény pro současné umění, mezioborové
experimenty a vzdělávání v revitalizované budově
nádraží Plzeň – Jižní Předměstí. V kavárně nabízíme
mimo jiné kávu Yemenites z lokální pražírny v Klatovech a k tomu něco dobrého z vegetariánského bistra Satyr. K zakoupení či nahlédnutí máme tiskoviny,
jako je Taneční zóna, Divadelní noviny, Amatérská
scéna a Sedmá generace. Kavárna je vybavena Wi-Fi.
Součástí kavárny je umělecká galerie Moving Station Gallery. Moving Café je inspirativním místem pro
přátelská setkávání a sdílení, můžete zde také strávit
příjemné chvíle při čekání na odjezd vlaku.
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Dozvěděli
jsme se…
… že Na Spilce mají novinku: Fresh bar. V něm
najdete nabídku fresh
džusů, výborné coffee to go, čerstvé saláty
a sendviče, domácí jogurty s ovocem a sladké
a slané pečivo.
… že restaurace Na Spilce je od května nekuřácká. Pro kuřáky je připraven speciální kuřácký prostor.
… že francouzský el Cid vedle konzervatoře přichystal na sezonu otevřené neděle.
Za pěkného počasí tu bude v neděli otevřeno
od 11 do 17 hodin.
… že španělský el Cid zve 13. až 18. července
na prezentaci vín mladých německých vinařů. Po sklence tu bude možno ochutnat vína
například od vinařů Rings, Klumpp nebo Pfaffman. Ti jsou představiteli trendu, kterým se
dnes německá vína udávají. Vína jsou suchá
a specifická po svých odrůdách, například
Riesling.
… že Nepomuk zve 16. července na tradiční
pivní slavnosti plné nejen piva, ale i dobrého
jídla a hudby mnoha žánrů.
… že 2. července se v pivovaru Chodovar
koná Setkání historických vozidel se spanilou
jízdou po okolí, jejímž cílem je kolonáda v Mariánských Lázních.
… že již zavedený holýšovský festival Pekelný
ostrov letos proběhne 7.–9. července, a opět
nabídne celou řadu známých jmen české i slovenské rockové scény a také vystoupení britské legendy Nazareth.
… že tradiční multižánrový festival Hudba
pod hradem v rámci sklářského sympozia
v Domažlicích, se letos uskuteční ve dnech
8.–9. 7., a s dobrovolným vstupným.
… že dvorek Výstavní síně „13“ během prázdnin dvakrát ožije kulturou. Čtrnáctého července zve na literárně-dramatický pořad
o vztazích, lásce a přátelství S tebou a bez
tebe aneb Ideální vztah, a o dva týdny později
na Večer se šansonem a poezií (28. 7.).
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angelo by Vienna
House Pilsen
Restaurant sunlight
U Prazdroje 6, Tel.: 378 016 823,
www.angelo–pilsen.cz
Otevírací doba: po–pá 6:30–14,
18–22, so–ne 6:30–12, 18–22 hod.
Restaurace sunlight představuje nový grill koncept, který se
zaměřuje na pečlivý výběr surovin. Menu se skládá z kvalitních steaků z prvotřídního masa doplněného o tradiční českou kuchyni. Nezapomněli jsme ani na vegetariány či s lehčími pokrmy na dámy. V pracovním týdnu si dopřejte výborné
polední menu, které vám obsluha přinese během chvilky. Těšíme se na vás v Restauraci sunlight, která vás okouzlí svým
jedinečným výhledem na město a proslulý pivovar. Pro hosty
restaurace parkování zdarma. Přijďte ochutnat!

Vinárna
U Mansfelda
Dřevěná 9, Tel.: 377 333 844
www.umansfelda.cz
Otevírací doba: út–so 17–24 hod.
Restauraci U Mansfelda v historickém centru města lidé velmi
dobře znají. Trošku v jejím stínu zůstává tamní vinárna v suterénních prostorách. Vinárna U Mansfelda má otevřeno
od úterý do soboty, vždy od pěti hodin do půlnoci. Nabízí
příjemné posezení ve stylovém prostředí kamenného sklepa. Hosté tu naleznou velký výběr vín tuzemských i zahraničních. Mohou si objednat tatáž jídla jako v horní restauraci. Vinárna poskytuje oddělené salonky pro různé počty
osob. Je tedy ideální pro malé rodinné setkání, oslavy nebo
třeba firemní večírek.

Restaurace
Na Spilce
U Prazdroje 7, Plzeň
Tel.: 377 062 755
E-mail: naspilce@naspilce.com
www.naspilce.com
Otevírací doba: po–čt, ne 11–22,
pá–so 11–23 hod.
Největší česká pivní restaurace s osobitou atmosférou. Restaurace Na Spilce vznikla z bývalých kvasných sklepů, tzv.
spilek. Její chloubou je česká kuchyně spojená s moderním
pojetím gastronomie a důrazem kladeným na tradici a jedinečnost značky Pilsner Urquell. Výhodou restaurace je
parkování v areálu pivovaru zdarma. Pro nejmenší hosty
je připravený dětský koutek a nechybí ani nekuřácká část,
která má nyní kapacitu 40 míst. Restaurace Na Spilce nabízí
i cateringové služby a pořádá i svatební hostiny.
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Divadlo

Velké divadlo DJKT

Smetanovy sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 128, předprodej vstupenek: Smetanovy sady
16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

1. 6. 19:00
2. 6. 19:00
3. 6. 19:00
4. 6. 14:00
7. 6. 19:00
8. 6. 19:00
9. 6. 19:00
10. 6. 19:00
11. 6. 19:00
12. 6. 19:00
14. 6. 19:00
15. 6. 19:00
16. 6. 19:00
17. 6. 19:00
18. 6. 19:00
19. 6. 16:00
21. 6. 19:00
22. 6. 19:00
23. 6. 19:00
24. 6. 19:00
25. 6. 16:00
		19:00
26. 6. 14:00
28. 6. 19:00
29. 6. 19:00
30. 6. 19:00

Mefisto – činohra
Vila Verdi – činohra
Hello, Dolly! – muzikál
Zvonokosy – muzikál
Zvonokosy – muzikál
Macbeth – opera/-TITHello, Dolly! – muzikál
Vila Verdi – činohra
Macbeth – opera/-TITVila Verdi – činohra
Vila Verdi – činohra
Zvonokosy – muzikál
Šípková Růženka (s nahrávkou) – balet
Edgar – opera/-TITRobin Hood – činohra, premiéra
Spartakus – balet
Spartakus – balet
Hello, Dolly! – muzikál
Romeo a Julie – balet
Robin Hood – činohra
Vystoupení baletní školy
Vystoupení baletní školy
Robin Hood – činohra
Macbeth – opera/-TITRomeo a Julie – balet
Robin Hood – činohra

V2
V7
S6
N1
V6
V11
V8
V17
V9
N14
pro seniory
V4
P
Z
S3
V10
V3
KMD10

D
V1
V14
S7

Nová scéna DJKT

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 059, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

1. 6. 19:00
2. 6. 19:00
3. 6. 19:00
4. 6. 20:00
5. 6. 14:00
8. 6. 19:00
9. 6. 19:00
10. 6. 19:00
11. 6. 19:00
12. 6. 14:00
14. 6. 20:00
15. 6. 19:00
16. 6. 19:00
18. 6. 14:00
		19:00
19. 6. 19:00
21. 6. 19:00
22. 6. 20:00
23. 6. 19:00
24. 6. 19:00
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Čarostřelec – opera/-TITN10
Bonnie & Clyde – muzikál
N7
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Jana z Arku na hranici – opera, premiéra
A
Flamendr – činohra
O1
Děj se co děj (Anything goes) – muzikál
N6
Sboristé – činohra
S5
Čarostřelec – opera/-TITN8
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Sugar aneb Někdo to rád horké – muzikál
O2
Jana z Arku na hranici – opera
N9
Vojcek – činohra
N2
Čarostřelec – opera/-TITN11
Kočky – muzikál
Kočky – muzikál
Viktorka Plzeň! aneb jinak to nevidim – muzikál
S8
Jednotka intenzivní lásky – činohra
Jana z Arku na hranici – opera
N10
Vojcek – činohra
KMD14
Čarostřelec – opera/-TITN12

25. 6. 19:00
26. 6. 14:00
		19:00
28. 6. 19:00
29. 6. 19:00
30. 6. 19:00

Flamendr – činohra, derniéra
Bonnie & Clyde – muzikál
Bonnie & Clyde – muzikál
Bonnie & Clyde – muzikál
Sboristé – činohra, derniéra
Viktorka Plzeň! aneb jinak to nevidim – muzikál

N17
N5
S4
N3

Malá scéna DJKT

Palackého náměstí 30, Plzeň, tel.: 378 038 439, předprodej vstupenek: Smetanovy
sady 16, Plzeň, tel.: 378 038 190, po–pá 9–18 hod., www.djkt.eu

4. 6.
5. 6.
7. 6.
11. 6.
12. 6.
14. 6.
15. 6.
18. 6.
19. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.

19:00
19:00
19:00
17:00
17:00
19:00
19:00
17:00
14:00
19:00
19:00
17:00
19:00
17:00

Howie a Rookie Lee – činohra
Probuzení jara – muzikál
Enigmatické variace – činohra
Muzikantská pohádka – muzikál, premiéra
Kocour v botách – opera
Svěcení jara – balet
Kill de Bill – balet
Žvanivý Slimejš – opera
Chrtí packa zasahuje – činohra
Svět kabaret–kabaret svět – muzikál, derniéra
Kabaret Burka – činohra
Kocour v botách – opera
Obraz Doriana Graye – balet, derniéra
Muzikantská pohádka – muzikál

MS

J

Aida pod širým nebem

Amfiteátr Lochotín, Plzeň, www.djkt.eu

1. 7. 20:30 U nikátní scénický počin se špičkovým pěveckým obsazením,
účinkují: Eva Urbanová, Paolo Lardizzone, Ivana Veberová,
Ivan Marino a další

Divadlo Alfa

Rokycanská tř. 7, Plzeň, tel.: 378 038 464–479, www.divadloalfa.cz

1. 6. 09:00
2. 6. 09:00
3. 6. 09:00
6. 6. 19:00
7. 6. 09:00
8.–12. 6.
13. 6. 09:00
14. 6. 09:00
15. 6. 09:00
16. 6. 09:00
17. 6. 09:00
20. 6. 09:00
21. 6. 09:00
22. 6. 09:00

Pohoršovna (také od 11:00 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Perníková chaloupka (také od 10:30 hod.)
Poslední trik Georgese Mélièse, hraje Divadlo Drak
Poslední trik Georgese Mélièse (také od 11:00 hod.)
Festival Skupova Plzeň (program uveden samostatně)
Čert tě vem, klub (také od 11:00 hod.)
Čert tě vem, klub (také od 11:00 hod.)
Čert tě vem, klub (také od 11:00 hod.)
Čert tě vem, klub (také od 11:00 hod.)
Lékařem proti své vůli (také od 11:00 hod.)
Don Šajn a Johanes doktor Faust, klub (také od 10:30 hod.)
Lékařem proti své vůli (také od 11:00 hod.)
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
23. 6. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
24. 6. 09:00 Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska, klub
(také od 11:00 hod.)
27. 6. 09:00 Lékařem proti své vůli (také od 11:00 hod.)
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27. 6. 18:00 Miláček z Wambua – v rámci Karavany deseti slov, klub
28. 6. 09:00 Tři mušketýři (také od 10:30 hod.)
29. 6. 09:00 Tři mušketýři (také od 10:30 hod.)

Divadlo Dialog

Smetanovy sady 9, Plzeň, tel.: 775 666 554, www.divadlodialog.cz

1. 6. 20:00 N eidentifikovatelné lidské ostatky a skutečná podstata
lásky – drama, hraje Divadlo JakoHost
3. 6. 19:00 Chicago 30 – komedie, hraje DS Klenba
4. 6. 19:00 Čára – hraje Herecký spolek D&D School, derniéra
5. 6. 20:00 Píseček – komedie, hraje Divadlo JakoHost
6. 6. 19:00 Od Silvestra do Silvestra – komedie, hraje Spodina
7. 6. 20:00 Antidiskotéka Jiřího Černého – hudební pořad
8. 6. 19:30 Debilové – komedie, hrají Ludvíci
9. 6. 20:00 Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost
11. 6. 15:30 Jak Kašpárek s Honzou chytili zloděje – pohádka, hraje
Divadlo Propadlo, premiéra
		20:00 Hotel? – účinkuje Herecká škola Blanky Luňákové
13. 6. 19:00 Play Macbeth – tragikomedie, hraje Spodina
14. 6. 19:00 Náhrobky – účinkuje Herecká škola Blanky Luňákové
15. 6. 20:00 Grönholmova metoda – komedie, hraje Divadlo JakoHost
21. 6. 19:00 Sen noci svatojánské – komedie, hraje herecký kroužek
Dance&Drama School, I. premiéra
22. 6. 19:00 Sen noci svatojánské – komedie, hraje herecký kroužek
Dance&Drama School, II. premiéra

23. 6. 19:00 Fíkus a Kňour – komedie, hraje Orákulum
25. 6. 19:00 O dvou – komedie, hraje Divadlo Propadlo, premiéra
27. 6. 19:00 Sen noci svatojánské, příběh milenců – komedie, hraje
soubor Zrcadlo, premiéra
1. 7. 19:00 Faux pas – účinkuje Herecká škola Blanky Luňákové

Divadelní léto pod plzeňským nebem

prostranství U Zvonu, Plzeň, www.divadelnileto.cz

29. 6. 20:30 Improzápas: Plzeň vs. Praha
2. 7. 20:30 Don Quijote – premiéra
3. 7. 20:30 Don Quijote
6.–8. 7.		
Don Quijote (od 20:30 hod.)
10.–15. 7.
Don Quijote (vždy od 20:30 hod.)
20.–26. 7.	Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor, zlý pes! (od 20:30 hod.)

Skupova Plzeň

Plzeň, www.skupovaplzen.cz, Divadlo Afa (DA), Divadlo Alfa, zkušebna (DAZ), Divadlo
Alfa, klub (DAK), DEPO2015 (D), Moving Station (MS), Muzeum loutek (ML), Náplavka
(N), Papírna (P)

8. 6. 19:00 K ouzelná flétna – Thalias Kompagnons & ensemble
KONTRASTE (DA)
9. 6. 09:00 Hodina Komenského aneb Život J. A. K. trochu jinak –
Divadlo loutek Ostrava (DA)
		11:00 Stařec, moře a dívka – Západočeské divadlo Cheb (MS)
		14:00 Mami, už tam budem? – Divadlo Minor (DAK)

M ě š ťa n s k á b e s e da vá s z v e
HUdba

kInO beseda

7. 6. 19:30 Hana Zagorová
Jazz & Swing Night
23. 6. 19:30
pro dětský úsměv
27. 6. 19:30 Asonance

1. 6. 19:00 Lída Baarová
2. 6. 16:00 Teorie tygra

seniorská projekce

2. 6. 19:30 Padesátka
6. 6. 19:00 Grandhotel Budapešť
8. 6. 19:00 Co jsme komu udělali?

dIvadLO

21. 6. 20:00 Don Quijote

9. 6. 19:30 Dánská dívka
13. 6. 19:00 Revenant – Zmrtvýchvstání

O s TaT n Í Ž á n R Y

25. 6. 20:30

Listování.cz:
Drž mě pevně, miluj mě zlehka

16. 6. 19:00 Divoké historky
20. 6. 19:00 Mládí
22. 6. 19:00 Velká nádhera

děTI

19. 6. 14:30 O bolavém zoubku
26. 6. 14:30

15. 6. 19:00 Trabantem do posledního dechu

Perníková chaloupka
aneb popletená pohádka
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23. 6. 16:00 Já, Olga Hepnarová

seniorská projekce

23. 6. 19:00 Zkáza krásou
27. 6. 19:00 Domácí péče
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PROGRAM
9. 6. 17:30
		19:30
		20:30
10. 6. 09:00
		10:00
		16:30
		17:30
		19:00
		20:30
		20:30
		21:30
		21:30
11. 6. 10:30
		11:00
		12:30
		14:00
		14:00
		15:00
		15:30
		17:00
		17:00
		17:00
		19:00
		20:30
		21:00
		21:30
		21:45
12. 6. 10:00
		11:00
		13:00
		13:00
		14:00
		14:00
		15:00
		15:30
		16:00
		17:00

Don Šajn – Buchty a loutky (DAZ)
Erben: Sny – Handa Gote Research & Development (MS)
Filmmakeři – Malé divadlo / Jihočeské divadlo (DA)
Perníková chaloupka – Studio Damúza (DAK)
Kapela jede! aneb Není pecka jako pecka
– Naivní divadlo Liberec (DA)
Múr – VŠMU Bratislava (DAZ)
Já jsem Krabat – Geisslers Hofcomoedianten (DAK)
La Loba – Lenka Vágnerová & Company (D)
Pirát a Lékárník – Wariot Ideal (DA)
Tři mušketýři – Divadlo Alfa (N)
Biograf – Cirk La Putyka (MS)
Letní kino – Malý pán (N)
Příběhy malé Lupitiny G. – Loutky bez hranic (DAK)
Hygiena krve – Divadlo Líšeň (DA)
Láska P. a Vášeň B – Odivo (DAZ)
Biograf – Cirk La Putyka (MS)
Sibiria – Figurentheater Wilde & Vogel (D)
O Koblížcích – Divadlo Střípek (ML)
Spadla klec! aneb První případ podporučíka Vitáska (DAK)
O Koblížcích – Divadlo Střípek (ML)
O bílé lani – Divadlo Drak (DA)
Perníková chaloupka – Studio Damúza (N)
Biograf – Cirk La Putyka (MS)
Plovárna – (bra)Tři v tricku Company (N)
Cha Cha Cha aneb Charlie Chaplin a jiná Cháska
– Divadlo Alfa (DA)
Letní kino – Smrtelné historky (N)
Vyhlášení soutěžních výsledků (DA)
Pejprbój – Tantehorse (MS)
Muuala (Někde jinde) – Ilmatia (P)
Don Šajn aneb Marnotratný syn – Tyjátr (N)
Kachnička, smrt a tulipán – Loutkové divadlo Ljublanja (DA)
Muuala (Někde jinde) – Ilmatia (P)
Kašpárek s Honzou v zakletém hradu – Loutkové divadlo
V Boudě (ML)
Don Šajn aneb Marnotratný syn – Tyjátr (N)
Krása a hnus (Nezastupitelnost nepojmenovaného)
– Med a prach (D)
Kašpárek s Honzou v zakletém hradu – Loutkové divadlo
V Boudě (ML)
The Lockers – Divadlo Disk (MS)

Divadlo na zámku

Zámecký park Křimice, www.jezirko.info

1. 6.
2. 6.
8. 6.
9. 6.

20:30
20:30
20:30
20:30

Krysař – komedie, drama (také 4. 6.)
Město Slunce – historická hra (také 3. 6.)
Sluha dvou pánů – komedie (také 11. 6.)
Večer tříkrálový aneb cokoli chcete – komedie (také 10. 6.)

Galerie města Plzně

Dominikánská 2, tel.: 378 035 310, e-mail: info@galerie-plzen.cz, www.galerie-plzen.cz

do 12. 6.	Na dosah / Současné umění z Drážďan – výstava šesti autorů
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5. 6. 10:00
		13:00
23. 6. 17:00
24. 6.–6. 9.
30. 6. 17:00

Volný vstup do galerie – každou první neděli v měsíci
Nedělní výtvarná dílna pro děti a rodiče, vstup zdarma
Milan Knížák: Zanechme svět zvířatům – vernisáž výstavy
Milan Knížák – výstava
Milan Knížák – komentovaná prohlídka

Západočeská galerie v Plzni

Pražská ul., Plzeň, út–ne 10–18 hod., www.zpc-galerie.cz

Masné krámy
do 18. 9.	Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938)
Kulturní program během výstavy:
1. 6. 17:00 Jedno dílo / jeden svět: Josef Šíma, Lodě v přístavu, 1922 –
přednáška
7. 6. 16:30 Absolventský koncert žáků ZUŠ Chválenická v Plzni
		19:00 Výletníci do Španěl – literární pořad s vystoupením Los
Boquerones
8. 6. 17:00 Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie
v Plzni (1918–1938) – komentovaná prohlídka, provází
Alena Pomajzlová
9. 6. 17:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Třemošná
13. 6. 16:30 Koncert žáků pěveckého oddělení ZUŠ Chrást
15. 6. 16:30 Kulhavý poutník ve výtvarném díle Josefa Čapka – přednáška
16. 6. 17:30 Koncert studentů Masarykova gymnázia
17. 6. 17:00 Benefiční večer pro Dětské centrum Plzeň
19. 6. 10:30 Nedělní matiné: Japonsko–český recitál
22. 6. 17:00 Koncert sboru Kost a jeho hostů
28. 6. 15:00 Koncert žáků ZUŠ Sokolovská
		17:00 Beseda s ředitelkou Památníku Karla Čapka Kristýnou Váňovou
ve Staré Huti u Dobříše, promítání filmu Heftlink Josef Čapek
29. 6. 17:00 Absolventský koncert Natálie Šmausové ze ZUŠ Bedřicha
Smetany
Výstavní síň „13“
15. 6.–16. 10.	Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění
Olomouc
Kulturní program během výstavy:
21. 6. 18:00 Mosty – koncert ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
22. 6. 18:00 Čarodějné knihy: Příběhy a písně o kouzelné moci knih
23. 6. 18:00 Moudří klauni aneb Vzpomínky na Osvobozené divadlo
(dvorek)

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Hlavní budova – Smetanovy sady 2, Plzeň, tel.: 377 224 249, po–pá 8–19 hod., so 9–12
hod., Galerie Evropského domu SVK PK, nám. Republiky 12, tel.: 377 329 533, po 13–17,
út–čt 9–12, 13–17, pá 9–15 hod., Plzeň, Vzdělávací centrum (VZC), Rakouská knihovna
(RK), Německá knihovna (NK), Anglická knihovna (AK), www.svkpl.cz

Hlavní budova
8. 6. 17:00 Art with autism – vernisáž
9. 6.–1. 7.
Art with autism – výstava obrazů
9. 6. 17:00 Šumavské čtvrtky – přednáškový cyklus (studovna)
15. 6. 17:00 Autismus a my – přednáška (VZC)
22. 6. 17:00 Petra Štillerová: Cesta k udržitelnosti – přednáška
23. 6. 17:00 Perly Beneluxu – přednáška (VZC)
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7. 7.–6. 9.	Lety do minulosti – výstava o dálkovém archeologickém
průzkumu
Galerie Evropského domu SVK PK
2. 6. 13:00 Workshop komiksu – Serge Baeken
14. 6. 17:00 U.S. All in one series: Michal Kohout (AK)
16.–30. 6.
Nejlepší knihy dětem – výstava ilustrací knih
16. 6. 17:00 Nejlepší knihy dětem – vernisáž výstavy
21. 6. 10:00 Workshop: Staň se malířem (do 12:00 hod.)
23. 6. 08:30 Dny Beneluxu – program pro školy (zahraniční knihovny)

Fakulta designu a umění L. Sutnara ZČU v Plzni

Univerzitní 28, Plzeň, tel.: 377 636 713, 723 057 514 (FDULS) / Galerie Ladislava
Sutnara, Riegrova 11, Plzeň, tel.: 377 636 889, út– pá 11–18 hod., so 10–15 hod. (GLS)

31. 5. 18:00 bakalářky / Malba – vernisáž (DEPO2015)
1.–26. 6.
bakalářky / Malba – výstava (DEPO2015)
1. 6. 18:00 Pelikán – Corbi – vernisáž výstavy (GLS)
2.–25. 6.
Pelikán – Corbi – výstava (GLS)
7. 6. 16:00 klauzury / diplomky – vernisáž (FDULS)
8.–24. 6.
klauzury / diplomky – výstava (FDULS)
13.–19. 6.	Finiš – bakalářky / diplomky / Nová média / Intermédia
(Papírna)

Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 2, Plzeň, tel.: 378 370 111, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz

Expozice: Plzeňská městská zbrojnice, Porcelán ve znamení zkřížených
mečů, Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice
Archeologie a Historie
do 19. 6.	Nelítostný pravěk – výstava, vědecky přesné 3D modely
prehistorických živočichů a tehdejších ekosystémů
9. 6.–21. 8. Jadran Šetlík: Fotografické obrazy – výstava
Doprovodné pořady:
1. 6. 16:30 Koncert ZUŠ Elementária
3. 6. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Chrást
6. 6. 18:00 Absolventský koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
9. 6. 17:00 Doba Karla IV. v české literatuře – přednáška
11. 6. 21:00 Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň: Módní přehlídka
lidových krojů z Plzeňska (U Branky)
13. 6. 18:00 Koncert žáků ZUŠ T. Brzkové
14. 6. 16:30 Písničky z pohádek za účasti dětského sboru písní a tanců
Jiskřičky

Muzeum loutek

Nám. Republiky 23, Plzeň, tel.: 378 370 801, út–ne 10–18 hod.,
www.muzeumloutek.cz

Expozice: Příběh na niti – vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce
19. století, Expedice na niti – zážitkový rodinný program

Národopisné muzeum Plzeňska

Nám. Republiky 13, Plzeň, tel.: 378 370 200, út–ne 10–18 hod., www.zcm.cz

Expozice: Jak se žilo na Plzeňsku
do 18. 9.	Co se skrývá pod drnem? – výstava, výsledky archeologických výzkumů v těsné blízkosti historického jádra Přeštic
do 26. 6.	Archeologie hrou – komentované prohlídky (30 min.)
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a dílny (60 min.), pro žáky základních škol, objednávky
na tel.: 778 429 480

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Františkánská 11, Plzeň, út–ne 10–18 hod., tel.: 378 370 900, www.zcm.cz

Expozice: Po stopách víry františkánským klášterem
do 31. 7.
Současné sakrální umění – kresba, malba, plastika

Nová Akropolis

Purkyňova 12, tel.: 377 221 251, 605 272 282, plzen@akropolis.cz, www.akropolis.cz

8. 6. 19:00 K urz filozofie a psychologie Východu a Západu
– 13 přednášek, vždy ve středu od 19:00 hod., první
přednáška 22. 6., cena: 1 540 Kč / 1 100 Kč
13. 6. 19:00 Tajemství katedrál – přednáška
15. 6. 19:00 Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu
– 13 přednášek, vždy ve středu od 19:00 hod., první
přednáška 22. 6., cena: 1 540 Kč / 1 100 Kč

Knihovna města Plzně

Ústřední knihovna pro děti a mládež (ÚKDM) – B. Smetany 13, Polanova síň (PS) – B.
Smetany 13, L-klub (LK) – Studentská 22, M-Klub (MK) – Macháčkova 28, Obvodní
knihovna Skvrňany (KS) – Macháčkova 28, tel.: 378 038 206, www.kmp.plzen-city.cz

1. 6. 18:00 Večer konzervatoře: B. Hejtmánková uvádí své studenty (PS)
7. 6. 17:00 Z áhady a záhadologové (10) – Miroslav Bárta: Tajemství
starých civilizací (PS)
9. 6. 16:30 Knihofon – čtení s dětmi a pro děti do mikrofonu (ÚKDM)
		17:00 Řeknu ti, co čtu – Jiří Hlobil: Něžný pábitel Bohumil Hrabal (PS)
		18:00 Den vítaného hosta aneb Než se vydáme na dovolenou –
uvádí Martin Lang (LK)
20. 6. 18:00 Kvantová energie – tvořivá síla v nás: Jitka Bendová
a Václav Sekera (MK)
24. 6. 10:00 Čtení pro nejmenší (ÚKDM)

D klub

Zábělská 54B, Plzeň, tel.: 378 036 699, 724 602 740, www.dklubplzen.cz

20. 6. 10:00 Modrá pohádka – pohádka pro školy
29. 6. 15:00 V ítání prázdnin – 3. ročník zábavného odpoledne, soutěže,
písničky, tvůrčí dílna, deskové hry, skákací hrad, malování
na obličej (Habrmannův park v Plzni Doubravce)

Městská plovárna Plzeň

Doudlevecká 71, Plzeň, www.pestujprostor.plzne.cz

10. 6. 19:00 Smím prosit…? na plovárně – social dance tančírna
17. 6. 17:00 D ivadlo na plovárně – multižánrová přehlídka divadelních
spolků

ZOO

Pod Vinicemi 9, Plzeň, tel.: 378 038 325, po–ne 8–19 hod., www.zooplzen.cz

11. 6. 10:00 V ítání léta – velká pohádková stezka, soutěže o ceny,
bylinková olympiáda
		14:00 Slavnost květů a volba Květinové dívky, před Tropickým
pavilonem (do 17:00 hod.)
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25. 6. 10:00 A die školo, hurá na prázdniny – soutěžní naučná stezka
(do 17:00 hod.)

OC Plzeň Rokycanská

Rokycanská 1424/128, Plzeň, www.oc-plzen.cz

do 10. 6.	Tajemný hrad Bečov – výstava, tipovací soutěž o ubytování
v podzámčí zámku Bečov
4. 6. 14:00 Dětské dílny – příběh relikviáře sv. Maura, program pro
děti, soutěže
17. 6. 10:00 JOBfest – veletrh pracovních příležitostí (do 18:00 hod.)

OC Plzeň Plaza

Amfiteátr, Plzeň

4. 6. 12:30 F estival humoru Komedy fest Open Air – stand up comedy
show, hudební kabaret, koncert (do 22:00 hod.)
15. 6. 09:00 Plzeňský den Integrovaného záchranného systému
(do 14:00 hod.)
22. 6. 08:45 Festival sportu – den plný pohybu, sportu a dobré zábavy,
více než 50 sportovních aktivit (do 21:00 hod.)
25.–26. 6.	Motor Open Plzeň Plaza – open air autosalon, auto moto
show, dětská zóna

BOHEMIA SEKT

Smetanova 220, Starý Plzenec

11. 6. 14:00 Rodinné letní odpoledne pro dospělé i špunty

Klášterní zahrada (Jiráskovo náměstí)

Jiráskovo náměstí, Plzeň, www.pestujprostor.plzne.cz

11.–12. 6. 	Víkend otevřených zahrad v Klášterní zahradě – hudba, hry,
tančírna (sobota od 09:00 hod., neděle od 10:00 hod.)

DEPO2015

Presslova 14, Plzeň, www.depo2015.cz

do 15. 8.	Dobrodruzi – Ze Stodu na cestě za novým životem – výstava
1. 6. 18:30 Dialogy o architektuře – teoretik : praktik – přednáška,
spolek Pěstuj prostor
2. 6. 18:00 3D skenování soch – workshop sochaře Juraje Rattaje
3.–4. 6.		
DronFest – festival bezpilotního létání (program samostatně)
9.–10. 6.
Konference Open UP 2016!
11. 6. 14:00 Workshop pro děti: Stínové divadlo – doprovodný program
k výstavě Dobrodruzi
12. 6. 20:00 Anton Lachky Company (BE): Side Effects (Tanec Praha,
program samostatně)
14. 6. 20:00 Still House / Dan Canham (UK): Of Riders & Running Horses
(Tanec Praha)
15. 6. 18:30 Dialogy o architektuře – doma : venku – přednáška, spolek
Pěstuj prostor
		19:00 Zahajovací koncert festivalu Týdny západočeského baroka,
Kostel Zvěstování Panny Marie, Mariánská Týnice
		20:00 Konzervatoř Duncan centre & Jiří Bartovanec (CZ): Svěcení
jara (Tanec Praha)
17. 6. 16:00 Mirka Eliášová (CZ): MOMO (Tanec Praha)
18. 6. 10:00 Oslava dvojitého výročí trolejbusů v Plzni (do 18:00 hod.)
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21. 6. 20:00 Partička Open air 2016 – improvizační show
22. 6. 18:30 P říběh české vesnice Puhoi a český malíř na Novém Zélandu
Gottfried Lindauer – přednáška a diskuze, doprovodný
program k výstavě Dobrodruzi
24.–25. 6.
Grill Fest Plzeň (vždy od 10:00–22:00 hod.)

DronFest

DEPO2015, Presslova 14, dronet.sitmp.cz

3.–4. 6.		

F estival bezpilotního létání – oba dny veletrh firem, letecké
ukázky, program pro děti, kvalifikace na mistrovství světa
v FPV závodech dronů (vždy od 10:00–18:00 hod.)
Pátek, skoro každou polovinu hodiny – přednášky na zajímavá témata
z oblasti bezpilotního létání
Pátek, každou polovinu hodiny – letecká ukázka
Pátek, každou celou hodinu – trénink na sobotní závody
Sobota – přednášky a závody po celý den

Mezinárodní festival MILUJ SVŮJ ŽIVOT

SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň, www.festivalmilujsvujzivot.cz

2.–4. 7.		
2. 7. 19:00
3. 7. 13:00
4. 7. 15:00

D enně přednášky, dílny, koncerty, výstava (10:00–21:00 hod.)
Léčivé divadlo G. Filippi: „Chlapec, který viděl pravdu“
János Olajos: Náprava páteře starou hunskou metodou
Nic není nemožné – mongolská vědma a šamanka Iris

TANEC PRAHA 2016

Plzeň, www.tanecpraha.cz

12.–18. 6.	Taneční představení, performance v centru města, pohybové workshopy
12. 6. 20:00 Anton Lachky Company (BE): Side Effects (DEPO2015)
14. 6. 20:00 Still House / Dan Canham (UK): Of Riders & Running Horses
(nádvoří DEPO2015)
15. 6. 20:00 Konzervatoř Duncan centre & Jiří Bartovanec (CZ): Svěcení
jara (DEPO2015)
17. 6. 16:00 Mirka Eliášová (CZ): MOMO (DEPO2015)
		20:00 NANOHACH / Michal Záhora (CZ): DEVOID + Kubuk Danza /
David Guerra (ES): Outline (Moving Station)
18. 6. 11:00 Los INnato (CRI): Etérea (Kopeckého sady)
		17:00 Los INnato (CRI): Etérea + pohybový workshop (Náplavka)

Žonglobalizace

Borský park, Plzeň, www.zonglobalizace.cz

18. 6. 13:00 Multižánrový festival – pohybové workshopy, koncerty,
vystoupení, divadelní představení. Pod vedením zkušených lektorů se během
workshopů můžete naučit žonglovat nebo jezdit na jednokolce, pokusit se
o párovou akrobacii, také vyzkoušet si chůzi na slackline nebo na skákacích
chůdách a mnoho dalšího. Vstup je zdarma.

Dvojité výročí trolejbusů v Plzni

DEPO2015, Presslova 14, www.pmdp.cz

18. 6. 10:00 Oslava výročí 75 let provozu a 80 let výroby trolejbusů
v Plzni – výstava historických vozidel, představení historických trolejbusů,
zkušební jízdy, výstava fotografií, soutěže pro děti, přednášky, hudební
vystoupení, doprovodný program (do 18:00 hod.)
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Historický víkend

Historický víkend

Plzeň, www.nadace700.cz, vstupenky: na venkovní scény vstup volný, časové
vstupenky na prohlídky České spořitelny zdarma k dispozici od 1. 6. v IC města Plzně,
změna programu a časů vyhrazena!

Hlavní scéna – Prolog
10. 6. 17:00 Divadlo KVELB – vystoupení interaktivní 10 m loutky Karla
IV. (také ve 20:00 hod.)
		19:00 Host folklorního festivalu: Peru
		19:15 Host folklorního festivalu: Korea
Hlavní scéna (náměstí Republiky)
11. 6. 10:00 Zahájení
		11:00 ELTHIN – dobová hudba
		12:00 Dělo – šerm, SHŠ Invictum
		12:30 Divadlo KVELB – vystoupení interaktivní 10 m loutky Karla IV.
		13:00 Host folklorního festivalu: Chorvatsko
		14:00 Velký historický a folklorní průvod centrem města zakončený holdem novorozenému Václavovi, budoucímu císaři
římskému a králi českému Karlu IV., předání klíčů od města
		15:15 Tance na gotickém dvoře, Gloria
		15:30 Excalibur – šerm, Lorika
		16:00 Host folklorního festivalu: Slovensko
		16:40 Divadlo KVELB – vystoupení interaktivní 10 m loutky Karla IV.
		17:00 O Človíčkovi – šerm, SHŠ Lancea
		17:30 Divadlo KVELB – vystoupení interaktivní 10 m loutky Karla IV.
		17:45 Škola šermu – herold Berbek, SHŠ Lancea, Lorika, tanečnice
Althea, šašci Jürgen a Francois
		18:15 Fraucimor Elišky Přemyslovny – tanec, Althea
		18:40 Kejklíři – šerm, SHŠ Gotika
		19:30 Noční rej strašidel s hudební skupinou Strašlivá podívaná,
výběr a oceňování masek
		21:15 Vejšlap plzeňských strašidel městem, trasa průvodu: nám.
Republiky – Dřevěná ul. – Zpč. muzeum – U Branky – nám.
Republiky
		22:00 Založení Plzeňské zbrojnice – ohňová show, Divadlo KVELB,
ohňostroj
12. 6. 10:00 Zahájení
		10:30 Chyťte potvoru – šermířské divadlo, Lorika
		11:00 Plzeňští řezníci vyhlašují klání pro všechny příchozí – SHŠ
Gotika, tanečnice Althea, minnesänger Petr z Wolfenberka,
šašci Jürgen a Francois, zábavné soutěže
		12:00 Popelka – pohádka, soubor Karkulka Chrást
		13:00 Host folklorního festivalu: Valašsko
		14:00 Na kupecké stezce – šerm, SHŠ Balteus
		15:00 MIRITIS – dobová hudba
		15:20 Zakončení
Scéna U Zlaté madony (u morového sloupu)
11. 6. 10:30 Potkali se u Kolína – šerm, SHŠ Lancea
		11:30 Na kupecké stezce – šerm, SHŠ Balteus
		12:30 O rytířských ctnostech – šermířské divadlo, Lorika
		13:30 Šašci a tanečnice – balkánské tance zatančí Althea, šašci
Jürgen a Francois
		15:30 Katovna – šerm, SHŠ Gotika
		16:30 Rozpustilé tance v podhradí, Gloria
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		17:20 ELTHIN – dobová hudba
		19:00 Karlovo velmi pozdní odpoledne – šerm, SHŠ Invictum
12. 6. 10:00 Historické tance pozdní gotiky dle burgundských mistrů,
Gloria
		11:30 MIRITIS – dobová hudba
		12:30 A co teď? – šerm, SHŠ Invictum
		13:30 Fraucimor Elišky Přemyslovny – tanec, Althea
		14:30 Šašci Jürgen a Francois
Dobové ležení (Mlýnská strouha)
11. 6. 10:30 Excalibur – šerm, Lorika
		11:15 Šašci Jürgen a Francois
		11:45 Rozpustilé tance v podhradí, Gloria
		12:15 O človíčkovi – šerm, SHŠ Lancea
		13:00 Kejklíři – šerm, SHŠ Gotika
		15:30 ELTHIN – dobová hudba
		16:00 Na kupecké stezce – šerm, SHŠ Balteus
		16:30 Balkánské tance, Althea
		17:00 A co teď? – šerm, SHŠ Invictum
		17:30 Šašci Jürgen a Francois
		18:00 Historické tance pozdní gotiky dle burgundských mistrů,
Gloria
		18:30 Minnesänger Petr z Wolfenberka
		19:00 Lekra – šerm, SHŠ Balteus
12. 6. 10:00 Karlovo velmi pozdní odpoledne – šerm, SHŠ Invictum
		10:30 Putování světem – divadlo, SHŠ Lancea
		11:00 Na kupecké stezce – šerm, SHŠ Balteus
		11:30 Šašci Jürgen a Francois
		12:00 Potkali se u Kolína – šerm, SHŠ Lancea
		13:00 Námluvy – šermířské divadlo, Lorika
		14:00 Velký pěší turnaj k poctě Jeho Milosti Jana Lucemburského,
krále českého – SHŠ Gotika, Invictum, Lancea, Lorika,
MIRITIS, Althea, Gloria
Doprovodný program:
10.–12. 6.	Interaktivní dětská scéna se skupinou Renegáti – hry,
soutěže, dobový kolotoč, Proluka – Křižíkovy sady
			
Oživlá strašidla, dárky pro návštěvníky v masce, Muzeum
strašidel (pátek a neděle 10:00–18:00 hod., sobota
10:00–20:00 hod.)
11.–12. 6.	Pohádková cesta, start na náměstí Republiky (sobota
10:00–16:00 hod., neděle 10:00–13:00 hod.)
			
Komentované prohlídky budovy České spořitelny a.s., Františkánská ul. (v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00
hod.), vstupenky zdarma od 1. 6. v Infocentru
			
Jízdy historických vozidel PMDP, jízdní řády na www.pmdp.cz
			
Venkovní kavárna hotelu Continental, Šafaříkovy sady
			
Akce Cihla – benefiční prodej cihel, Šafaříkovy sady
11.–15. 6.
Výstava kaktusů, U Zvonu (09:00–19:00 hod.)
12. 6. 10:30 Slavnostní bohoslužba za město Plzeň, katedrála sv.
Bartoloměje
		11:00 S kloboučkem a v rukavičkách – módní přehlídka ve stylu
30. let, Osvětové retro divadlo Orel Kasejovice, Šafaříkovy
sady (také ve 13:00 hod.)
16. 6. 19:00 Vokální kvarteto AFFETTO, kostel Všech svatých na Roudné
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JOHAN z.s.

Moving Station, Most Ivana Magora Jirouse 1, Plzeň, info@johancentrum.cz,
www.johancentrum.cz

do 14. 6.
Fotografie: Zuzana Zbořilová, Radovan Kodera – výstava
6. 6. 20:00 Letní antidepresivní večírek s písničkami a fejetony Jana
Buriana
8.–12. 6.
32. Skupova Plzeň (program samostatně)
13.–17. 6.
Ozvěny ekofilmu Plzeň – filmový festival
17. 6. 20:00 Devoid – Michal Záhora + Outline – Kubuk Danza, David
Guerra (Tanec Praha, program samostatně)
21. 6. 20:00 Harlekin – tradiční figura Harlekýna je znovuzrozená v nové
formě: hráč na klarinet
23. 6. 19:00 Liga – autorská hra Ludmily Haut Čermákové, Divadelní
spolek D&D School (také 24. 6.)
27. 6. 20:00 Si DNA, hranice lidskosti – kdy a kde končí člověk a začíná
umělá inteligence, Netyjátro, Ateliér Ch207
28. 6. 20:00 Usurpator tiranno – hudebně-dramatický projekt, Musica
cum gaudio
29. 6. 20:00 Kancelář (Víc než chleba) – letmý pohled do absurdního
světa lidských elit
30. 6. 20:00 EFFECT 3 – tanečník Jiří Bartovanec a vokalistka Helga Davis

20. Mezinárodní folklorní festival CIOFF® Plzeň 2016

Hlavní festivalová scéna – U Branky, Smetanovy sady, Scéna historického víkendu –
náměstí Republiky, Vedlejší festivalové scény – okolí Plzně, www.mffplzen.eu

Hlavní festivalová scéna U Branky
10. 6. 16:00 Pohádka pro děti, Divadelní spolek Tadeáš Guláš ze Lhoty
		17:00 Velký dechový orchestr 4. ZUŠ Plzeň
		18:00 V dobrém jsme se v Plzni sešli… – hlavní festivalový pořad
		21:00 Pořad slovenského folklorního souboru Trnafčan
11. 6. 11:00 Českomoravský pořad
		12:00 Roztančená ulice – taneční dílny českého folkloru
		13:00 FLAŠKINET – netradiční hudební duo
		14:00 Krojovaný průvod historickým centrem města, začátek
v Šafaříkových sadech
		15:00 Plzeňská folklorní zastavení – 2. hlavní festivalový pořad
		17:30 Roztančená ulice – taneční dílny zahraničního folkloru
		18:30 „Eště na mě zpomeneš, haž mi tu mít nebureš“, NS Postřekov
		19:30 Večerní muzikantské dostaveníčko – pořad lidových muzik
a zpěváků
		21:00 Módní přehlídka lidových krojů z Plzeňska
12. 6. 11:00 Nebudem pořád tak maličký… – hlavní dětský pořad
		13:00 Zahraniční hosté se loučí
Scéna historického víkendu
10. 6. 19:00 Vystoupení zahraničního souboru: Peru a Korea
11. 6. 13:00 Vystoupení zahraničního souboru: Chorvatsko
		16:00 Vystoupení zahraničního souboru: Slovensko
12. 6. 13:00 Vystoupení Valašského folklorního souboru
Vedlejší festivalové scény
8. 6. 19:00 Folklorní večer v Konstantinových Lázních, amfiteátr
v lázeňském parku
9. 6. 19:00 Pod vrčeňskou lípou, náves obce Vrčeň
12. 6. 14:00 Mezinárodní folklorní odpoledne, náves obce Dýšina
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Instituce | Akce | Kino

Doprovodný program
10.–12. 6.
Staročeský jarmark a občerstvení s posezením, U Branky
12. 6. 11:00 Dětské soutěže a taneční dílny, Smetanovy sady (do 14:00 hod.)

Plzeňský Prazdroj

UPrazdroje 7, Plzeň, www.prazdrojvisit.cz

2. 6.–18. 9.	„Kabinet kuriozit“ – výstava obrazů Dalibora Nesnídala,
Pivovarské muzeum
16. 6.–31. 12.	„V kameni, sádře a pod zemí“ – výstava soch,
Plzeňské historické podzemí
22. 6. 16:30 Tanec Haka – tradiční maorský tanec, nádvoří
7. 7.–1. 9.	Léto v Prazdroji – čtvrteční koncerty na nádvoří
(vždy od 19:00 hod.)
29. 7. 15:30 Czech Ukulele Festival – festival hry na ukulele, nádvoří
17. 8.		
Finále Mistr výčepní + vystoupení hudební kapely X-Cover
27. 8.		
Foxinterier Rallye 2016 – rallye historických vozidel

Kino a divadlo Káčko

Sokolovská 1011, Dobřany, tel.: 739 643 219 (kancelář 9–16 hod.), 733 636 060
(SMS rezervace), www.kacko.cz

2. 6. 20:00
3. 6. 17:00
		20:00
5. 6. 15:00
9. 6. 20:00
10. 6. 17:00
		20:00
12. 6. 15:00
16. 6. 19:30
17. 6. 17:00
		20:00
19. 6. 15:00
26. 6. 15:00

Vzkaz v lahvi
Želvy Ninja 2
Jak se zbavit nevěsty
Želvy Ninja 2
Oslnění sluncem
Warcraft: První střet
Jak básníci čekají na zázrak
Angry Birds ve filmu
Queen Rock Montreal
Hledá se Dory 3D
Warcraft: První střet
Hledá se Dory
Hledá se Dory

Autokino Plzeň

Areál bývalého DK Inwest, Americká 49, Plzeň, www.facebook.com/autokinoplzen

1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
6. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
16. 6.
17. 6.

21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45

Mimoni
Fakjů pane učiteli 2
Lída Baarová
Pelíšky
Rychle a zběsile 7
Spectre
Terminator Genisys
Šílený Max: Zběsilá cesta
Méďa 2
Padesátka
Samotáři
Rychle a zběsile 6
Jurský svět
Bez kalhot XXL
Everest
Star Wars: Síla se probouzí
Život je život
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Kino | Akce | Koncerty | Kluby

18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.
1. 7.
2. 7.

21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45

Příběhy obyčejného šílenství
Rychle a zběsile 5
Mission Impossible: Národ grázlů
Hunger Games: Síla vzdoru 2. část
Šílený Max 2 - Bojovník silnic
Avengers: Age of Ultron
Gangster Ka
Gran Torino
Rychlí a zběsilí
Osm hrozných
Pixely
Šílený Max a Dóm hromu
Řachanda
Kobry a užovky
Cesta z města

Filmové noci Lochotín

Amfiteátr Lochotín, www.facebook.com/filmovenoci

20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

Padesátka
Mimoni
Šílený Max: Zběsilá cesta
Lída Baarová
Mamma Mia! Live – Enigmatic Cinema, zážitkové kino
Star Wars: Síla se probouzí
Everest

Cinema City

OC Plzeň Plaza, Radčická 2, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek tel.:
374 809 777, www.cinemacity.cz

26. 5.–1. 6. Alenka v říši divů: Za zrcadlem, Maggie má plán
2.–8. 6.		
Správní chlapi, Želvy Ninja 2
9.–15. 6.
V zajetí démonů 2, Warcraft: První střet
16.–22. 6.
Centrální inteligence, Hledá se Dory, Podfukáři 2
23.–29. 6.
Den nezávislosti: Nový útok, Léto All Exclusive
30. 6.–6. 7. Hra peněz, Než jsem tě poznala
Dále hrajeme: Angry Birds ve filmu (2D i 3D), Captain America: Občanská
válka (2D i 3D), Hardcore Henry, Jak přežít single, Jak se zbavit nevěsty,
Kniha džunglí (2D i 3D), Kolonie, Kung Fu Panda 3, Lovec: Zimní válka,
Návštěvníci 3: Revoluce, Sousedi 2, Svátek matek, Teorie tygra, X-Men:
Apokalypsa (2D i 3D), Zootropolis: Město zvířat

CineStar

OC Olympia Plzeň, Písecká 1, Plzeň, info o programu a rezervace vstupenek
tel.: 377 434 999, www.cinestar.cz

26. 5.–1. 6. Alenka v říši divů: Za zrcadlem, Maggie má plán
2.–8. 6.		
Správní chlapi, Želvy Ninja 2
9.–15. 6.
V zajetí démonů 2, Warcraft: První střet
16.–22. 6.
Centrální inteligence, Hledá se Dory, Podfukáři 2
23.–29. 6.	Den nezávislosti: Nový útok, Ratchet a Clank: Strážci
galaxie, Léto All Exclusive
30. 6.–6. 7. Hra peněz, Než jsem tě poznala
Dále hrajeme: Angry Birds ve filmu (2D i 3D), Captain America: Občanská
válka (2D i 3D), Bella a Sebastian: Dobrodružství pokračuje, Jak básníci čekají
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na zázrak, Jak přežit single, Jak se zbavit nevěsty, Návštěvníci 3: Revoluce,
Pat a Mat ve filmu, Kniha džunglí, Sousedi 2, Svátek matek, X-Men: Apokalypsa, Teorie tygra, Zootropolis: Město zvířat

Metalfest Open Air 2016

Amfiteátr Lochotín, Plzeň, www.metalfestopenair.cz

3. 6. 12:00
		13:00
		14:10
		15:20
		16:40
		18:00
		19:40
		21:30
4. 6. 10:30
		11:35
		12:40
		13:45
		14:55
		16:15
		17:50
		19:40
		21:30
5. 6. 10:30
		11:30
		12:30
		13:35
		14:40
		15:55
		17:25
		19:10
		21:00

Eagleheart – power-metal
Entombed A.D. – death metal
Grand Magus – heavy metal
Gloryhammer – power metal
Bloodbound – heavy metal, power metal
Heaven Shall Burn – metalcore, deathcore
Almanac – speed metal, power metal
Nightwish – symphonic metal
Polsko vítěz FZ
Dark Gamballe – crossover
Jared James Nichols – rock, blues, rock´n´roll
Sirenia – gothic metal
Crematory – gothic metal
Delain – symphonic metal
Stratovarius – power metal
Lordi – hard rock, heavy metal
Zakk Wylde – rock
Motörgang – heavy metal
Mantar – doom black metal
Wisdom – power metal
Visions of Atlantis – symphonic metal
Crucified Barbara – hard rock, heavy metal
Arkona – pagan metal, folk metal
Amorphis – metal
Epica – symphonic metal
Dirkschneider – heavy metal

Holostok

Holostřevy u Stříbra, www.holostok.cz

24.–26. 6.	16. ročník tradičního hudebně-divadelního festivalu – zahrají:
kapela DVA, Tarapaca Jazz, Jinej Svět, Los Gádžos, The Osels,
Cermaque & Iamme Candlewick, Slunovratovy paprsky, Burlesque, Schrödingerova kočka, divadelní soubory: Geld und
Money Theatre, Osoby v obsazení a další, doprovodný program

PURKMISTR – Pivovarský dvůr Plzeň

Selská náves 21/2, Plzeň Černice, www.purkmistr.cz

9. 6. 19:00 Koncert kapely HIBAJ na nádvoří pivovaru, vstupné 100 Kč

Anděl Music Bar

Bezručova 5, Plzeň, tel.: 377 225 144, po–čt 18–02, pá–so 18–04, ne 18–24 hod.,
www.andelcafe.cz

1. 6.
2. 6.
3. 6.
7. 6.
8. 6.

21:00
21:00
22:00
21:00
21:00

Moodshake – funk jazz
Adams Emily – jazz acoustic
DJs (také 4. 6.)
Jazz
DJ
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9. 6.
10. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
17. 6.
18. 6.
22. 6.
23. 6.

21:00
22:00
20:00
19:00
21:00
22:00
22:00
21:00
21:00

25. 6. 22:00
29. 6. 21:00
30. 6. 21:00
1. 7. 22:00

Electric – rock + Cox&Vox – big beat rock'n'roll
DJs (také 11. 6.)
Andělský biograf
Animánie uvádí…
Sebevrány – progressive-alternative
DJs
Manaworld DJs
DJ
Twist and Shout – punk&roll + Noisy Dogz – rap
+ Zkrat Kratochvíl – rap + The Jokers – punk, rock
Bounce! Bounce!
Burlesque – alternative
Meduzik Night vol. 2 – vocals, looper, r´n´b, soul, jazz,
gypsy + guests
DJs (také 2. 7.)

Papírna

Zahradní 173/2, Plzeň, www.papirnaplzen.cz

3. 6. 20:00 B alkan Bashavel – balkánské beaty, cumbia, reggae
v podání MALALATA a jejich hosta
4. 6. 10:00 Celiaki Fest – bezlepkový food festival
11. 6. 20:00 Kamp! DJs Diom & Face – pop, indie, elektro
12. 6. 20:00 Tim Remis + Tomáš Palucha – country, folk, acoustic
15. 6. 20:00 Pozvakowski – rock, experimental, post rock
18. 6. 20:00 Jared Paul (USA) – punk, hip hop, performance poetry
22. 6. 20:00 Gurun Gurun + Asuna (JPN) – experimental,
post pop elektronic

Zach´s Pub

Palackého nám. 2, tel.:377 223 176, po–pá 13–01, so–ne 17–24 hod., www.zachspub.cz

2. 6. 21:00 Mňága a Žd'orp – alternative rock
6. 6. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
7. 6. 18:30 Beseda na téma: Participativní plánování,
spolek Pěstuj prostor
9. 6. 21:00 Sto zvířat – ska
13. 6. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
14. 6. 20:00 Děda – projekce filmu
15. 6. 21:00 Cheers! – folk-punk
20. 6. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
21. 6. 21:00 ČR – Turecko, projekce fotbalové kvalifikace
22. 6. 20:00 Slam Poetry Exhibice
23. 6. 21:00 Luboš Pospíšil & 5P – rock
24. 6. 20:00 Havana Mojito Party
25. 6. 20:30 Mi martef – klezmer + host Jakub Kudláč
27. 6. 19:30 Hospodský kvíz – vědomostní soutěž
28. 6. 20:00 Tajemství Divadla Sklep – projekce dokumentu

Kluby

29. 6. 21:00 Vltava – hudební seskupení kolem Roberta Nebřenského
30. 6. 21:00 M
 eduzik Night vol. 2 – vocals, looper, r´n´b, soul, jazz,
gypsy + guests

Divadlo pod lampou

Havířská 11, Plzeň, www.podlampou.cz

1. 6. 20:00 O pen Stage – Peter Piek (D) & Ambient Theatre,
vstup zdarma
2. 6. 20:30 Múza 2016 – hlavní finále
3. 6. 20:00 DCRadio, Desort, Zavřít – emo-punk-rock
4. 6. 19:00 Múza 2016 – divácké finále
8. 6. 21:00 La Cuneta Son Machin (Nikaragua) – cumbia-rock
9. 6. 20:00 Open Stage – Sons of Disaster (B) – punk- r´n´r,
vstup zdarma
10. 6. 19:30 Panychida – křest CD!, Doomas (SK), Pačess, Avenger
11. 6. 20:00 Locomotive, Concrete, Interloud
15. 6. 21:00 Kovadlina (ex Hanba), Wreck Shit!, MP
17. 6. 21:00 Infected World (D), Heart Attack, Coldblooded Fish
18. 6. 20:30 Disharmonici, Petr Mach
24. 6. 20:00 Saeculum Obscurum (D), Incest, Errantes, Silhouettes
25. 6. 20:00 Snyder, Argonaut, Cox&Vox, Kinkies

Hifi klub

Nám. Republiky 12, Plzeň, po–so 17–00 hod., www.hifi.komunita.net

2. 6.
7. 6.
8. 6.
9. 6.
16. 6.
21. 6.
23. 6.

20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Jirka Mucha + vzácný host
Perníková zpívaná
Křest knihy: S kytarou na zádech „Michal Jupp Konečný“
Jakub Kořínek, Kateřina Misíková a přátelé
Black & White + host
Forehand + host: Crimson Fields
Michal Skořepa a Jan Lichtenberg

Pantheon Music Club

Anglické nábřeží 2744/17, Plzeň, pá, so 21–5 hod., info@pantheonclub.cz,
www.pantheonclub.cz, vstup pouze od 18 let

3. 6.
4. 6.
10. 6.
11. 6.

21:00
21:00
21:00
21:00

17. 6. 21:00
18. 6. 21:00
24. 6. 21:00
25. 6. 21:00

X XL Párty Kýbl Havana – Moon, oldies: DJs Carbon and Pila
FEAR Faktor live – Kali, oldies: Run
RETRO style 90´ – Moon, oldies: Thomas M.
Richard Reynolds – Kristian Calderon, Paulie Gabrieli,
oldies: Sobol
Warm up Bolevák Music Festival – Jacooob, JAVO, Marinos
Caswell a Cuco Van Dee, oldies: DJs Carbon and Pila
Groove Sound – Deadly Groove, LA, Benny Bass,
oldies: Sobol
Brian – Cuco van Dee, IMMORTAL, oldies: Moon
Fuck off school!! – Deadly Groove, oldies: Run

Časopis Žurnál vychází za podpory:
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Tajemný
hradBečov
20.5.-10.6.

výstava historie hradu
a zámku Bečov

Soutěž o ubytování v podzámčí, vstupenky a další ceny
21.5. a 4.6. od 14 h. příběh relikviáře sv.Maura
dobové kostýmy | skládání skleněných vitráží
sbírání mincí | další program pro děti

www.oc-plzen.cz

...ulovte si svou prilezitost

17. června 2016
10 - 19 hod.

v Obchodním centru Plzeň

www.oc-plzen.cz
Rokycanská 1424/128, Plzeň

